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číslo

289
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2017

Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
přeji nám všem mnoho pohody, zdraví a
Božího požehnání v roce 2017.
Přestože jsme se v prosinci nedočkali
výraznějších dešťových, ani sněhových srážek
ukázal se jako zimní měsíc a svoji průměrnou
teplotou se zařadil hned na druhé místo za
nejchladnější měsíc roku 2016, kterým byl leden.
Zejména studený, ale prosluněný závěr roku
lákal k vycházkám do okolí.
V prosinci se uskutečnilo zasedání rady a
zastupitelstva obce. Na jednání zastupitelstva
byly vyhodnoceny akce za rok 2016, schválen
rozpočet obce na rok 2017, plán investic a oprav
na následující rok, cenové výměry na svoz
odpadu, za vodné a mnoho dalších důležitých
usnesení.
Prosinec se pravidelně nese ve znamení mnoha
kulturních společenských a sportovních událostí.
Vše zahájila Mikulášská nadílka, kterou připravil
Bohuslavický oříšek pro děti v podvečer 5.
prosince. V sobotu se opět konal Vánoční
jarmark. Tentokrát byl spojen s 10. výročím
založením a činnosti souboru Vlašanky. Kromě
poděkování a zaslouženého potlesku, obdrželi
členové slavnostní
„narozeninový“
dort.
Krásným zvykem v naší vesnici se stalo zpívání
v rámci celostátní akce „Česko zpívá koledy“.
Uspořádala ho škola spolu s klubem rodičů. V
závěru děti poslaly do nebe balónky s vánočním
přáním. Den před Vánocemi pozvali hokejisté
spoluobčany na veřejné bruslení do Buly Areny
v Kravařích. Na štědrý den připravila schola a
farní mládež vystoupení Živého Betlému. Opět
se zde sešlo mnoho lidí, kteří si domů donesli
mimo pěkné dojmy i Betlémské světlo.
Následující den uspořádala farní mládež
Štěpánskou zábavu v sále kulturního domu. Den
po Sv. Štěpánu vystoupila v našem kostele
dechová hudba Jablunkovanka se souborem
koled a vánočních písní. Nebyly by to vánoční
[Zadejte
text.]
svátky,
kdyby
se nekonaly různé turnaje.

Na Sv. Štěpána to byla soutěž o nejlepšího hráče
v karetní
hře
„66“.
Mimochodem
tato
v Bohuslavicích velmi oblíbená hra vznikla
v Německu v 17. století. Stejný den proběhl také
turnaj v nohejbale „Memoriál Jana Kotzura“ v
tělocvičně základní školy. Volejbalový klub
Bohuslavický bagr uspořádal turnaj v úterý 27.
prosince. Ve středu se konal v sále kulturního
domu další ročník turnaje ve stolním tenisu.
Mnoho občanů využilo volna také k individuálním
vycházkám i delším organizovaným pochodům do
krásného okolí Bohuslavic.
V novém roce je před námi mnoho práce. Hlavní
investiční akcí bude „Revitalizace Špakovského
rybníku“, která začne hned v lednu. Máme v plánu
také pokračovat v opravě kanalizace a povrchu
místních komunikací. Letos to bude ulice Školní.
Rádi bychom také začali s budováním obecních
bytů. Pro sportující spoluobčany chceme opravit
povrch hřiště v areálu SK a běžeckou dráhu ve
škole. Plán akcí je uveden dále ve zpravodaji.
Pro nadcházející plesovou sezónu si připravili
zástupci spolků několik bálů. Ten první a vůbec 1.
obecní, se uskuteční již první sobotu měsíce ledna.
Na všechny jste srdečně zváni. Rád bych
poděkoval všem spoluobčanům, kteří organizují
kulturní, společenské a sportovní akce a přispívají
ke zlepšení obrazu obce i okolí.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2016
25. zasedání rady, středa 7. 12. 2016 v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Návrh příkazní smlouvy na likvidaci komunálního odpadu s firmou OZO Ostrava s. r. o.
Výsledek hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 11/2016. Výběr daní za I. – XI. 2016.
Návrh rozpočtového opatření č. 6.
Žádost o dotaci Sportovního klubu a žádost Římskokatolické farnosti Bohuslavice.
Informace o akci „Revitalizace Špakovského rybníka“.
Informace o studii využití domu č. p. 482 (JZD) a přilehlých parcel.
Informace o stavbě „Přístavba, stavební úpravy a změna účelu užívání rodinného domu na sociální
byty objektu č. p. 235 v Bohuslavicích“.
Informace o přípravě projektu Bezpečnostní prvky v dopravě v obci Bohuslavice.
Informace o rozdělení a záměru prodeje parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o stavu dopravního značení obchvatu Moravce.
Informace o připravovaných kulturních a společenských akcích.
Rada obce Bohuslavice schválila:
Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření územního celku obce Bohuslavice za období leden až
září 2016.
Individuální dotace spolkům do výše 50 000,- Kč.
Zakoupení dárků na akci „Děti dětem“.
Prominutí nájmu za byt v č. p. 114 z důvodu nemoci.
Podání žádosti o koncesi na prodej alkoholu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 13. 12. 2016 od 18:00 hodin v obřadní síni
Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, MVDr. Martin Ostárek, Jan Manusch
konstatuje, že na dnešním 15. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního
zastupitelstva.
Omluven: Radek Kotzur, Lukáš Pašek
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Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D., Leo Vitásek Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 15/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, MVDr. Martina Ostárka a Jana Manusche za členy návrhové komise, Doc.
RNDr. Radka Kučeru a Leo Vitáska za ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 15/1 b) schválilo:
Program 15. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 15/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – XI. 2016. Celkové příjmy za 01-11/2016 činily 22 252 324,08.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 1 191 347,43 Kč, zůstatek z roku 2015 ve výši
5 070 867,44 Kč a splátka úvěru ve výši – 750 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 0111/2016 činily 27 764538,95 Kč. Celkové výdaje za 01-11 /2016 činily 22 589 931,53 Kč. Peněžní
zůstatek k 31. 11. 2016 byl ve výši 5 174 607,42 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu
1 564 756,59 Kč, na účtu za domovní odpad 66 830,- Kč a na účtu u ČNB 3 543 020,83 Kč.
usnesením č. 15/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 6/2016 bez výhrad.
usnesením č. 15/1 e) schválilo:
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Bohuslavice od 1. 1. 2017 ve výši:
místostarostka
člen rady obce
předseda komise nebo výboru
zastupitelé

8250,- Kč,
1620,- Kč,
1300,- Kč,
595,- Kč.

usnesením č. 15/1 f) schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.
usnesením č. 15/1 g) revokuje:
Mandátní smlouvu uzavřenou mezi OZO Ostrava s. r. o a obcí Bohuslavice uzavřenou dne 15. 1.
2002. Pověřuje starostu podpisem SOD.
usnesením č. 15/1 h) schvaluje:
Příkazní smlouvu mezi OZO Ostrava s. r. o, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava a obcí Bohuslavice,
Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 15/1 i) schvaluje:
Plán zasedání rady obce Bohuslavice a zastupitelstva obce Bohuslavice na rok 2017.
usnesením č. 15/1 j) schválilo:
Seznam investičních akcí, vypracování projektů a oprav obecního majetku v roce 2017.
usnesením č. 15/1 k) schvaluje:
Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice - příspěvkové organizace na rok 2017.
usnesením č. 15/1 l) schválilo:
Dotaci Sportovnímu klubu Bohuslavice na činnost ve výši 290 000,- Kč. Pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Sportovním klubem Bohuslavice.
usnesením č. 15/1 m) schválilo:
Hospodaření se sociálním fondem obce Bohuslavice na rok 2017.
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usnesením č. 15/1 n) schválilo:
Odklad zřízení zvláštního účtu pro plán obnovy vodovodu a kanalizací s tím, že finance na obnovu a
výstavbu vodovodů a kanalizací v roce 2017 budou čerpány z provozních prostředků obce.
usnesením č. 15/1 o) schválilo:
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017.
usnesením č. 15/1 p) schválilo:
Cenový výměr č.1/2016 za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2017.
usnesením č. 15/1 q) schválilo:
Cenový výměr č. 2/2016 za vodné a odvádění odpadních vod na období od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2018.
usnesením č. 15/1 r) revokuje:
Usnesení č. 14/1 g) Vypracování žádosti na poskytnutí dotace na vybudování 3 pečovatelských bytů
v objektu č. p. 235 v Bohuslavicích. Cenovou nabídku firmy Bon – finance na vypracování dotace.
Pověřuje starostu podpisem SOD.
usnesením č. 15/1 s) schvaluje:
Členy komise místního rozvoje a technika obce jako výběrovou komisi na výběr dodavatele stavby
„Přístavba, stavební úpravy a změna účelu užívání rodinného domu na sociální byty objektu
č. p. 235 v Bohuslavicích“. Pověřuje starostu podpisem SOD.
usnesením č. 15/1 s) schvaluje:
Záměr prodeje obecních parcel p. č. 589 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (vodní plocha – koryto
vodního toku přirozeného nebo upravené) a části parcely 596/1 cca 93 m2 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína (trvalý travní porost).
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 15/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 15/2 b) Informaci o příjmu daní v roce 2016.
č. 15/2 c) Složení inventarizační komise pro rok 2016.
č. 15/2 d) Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2017 a informaci o rozpočtovém provizoriu
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2017.
č. 15/2 e) Dotaci Římskokatolické farnosti Bohuslavice u Hlučína.
č. 15/2 f) Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2016.
č. 15/2 g) Informaci o chystaných investičních akcích.
č. 15/2 h) Žádost o koupi obecní parcely p. č. 2238 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 15/2 i) Aktuální stav jednání o parcelách s ÚZSVM a parcelách SPÚ.
č. 15/2 j) Rozpočet SOH na rok 2017.
č. 15/2 k) Rozpočtové provizorium SOMH na rok 2017.
č. 15/2 l) Informace o obecním plesu a dalších kulturních akcích.
č. 15/2 m) Návrh firmy ARRIVA a. s. na Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby.
č. 15/2 n) Informace z jednání rady obce dne 14. 11. a 7. 12. 2016.
Ověřovatelé usnesení:
Doc. RNDr. Radek Kučera Ph. D.

Leo Vitásek

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
V Bohuslavicích dne 13. 12. 2016
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Další informace
Plán a skutečná realizace investičních akcí, oprav obecního majetku a nákupu v roce 2016
NÁZEV

POPIS PRACÍ

STAV

NÁKLADY

ulice Okružní

oprava kanalizace a povrchu komunikace

realizováno

5 742 533 Kč

Bohuslavický potok

oprava břehů u točny a odbahnění na Ženichu

realizováno

258 106 Kč

kulturní dům

stavební úpravy, nedořešený převod parcel

odloženo

0 Kč

pozemek 1554/10 (Na Svahu) projekt, zadáno vypracovaní studie

připravuje se

24 500 Kč

obecní byty

připravuje se

250 300 Kč

sběrný dvůr, dům č. p. 482
(JZD)
zkušební provoz v režii obce, přípojka el.

připravuje se

67 749 Kč

doplnění dětských hřišť

cca 5 prvků na 3 místa - 8 prvků na 4 místech

realizováno

185 097 Kč

mostek Družstevní a u KD

2 lávky pro pěší

realizováno

77 060 Kč

infrastruktura pro RD

Polní, Lesní, Školní, Sluneční

realizováno

932 940 Kč

odbahnění rybníků

PD, žádost o dotaci, realizace 2017

připravuje se

120 050 Kč

oprava povrchu komunikace

točna Sokolská, Opavská Barčovi, HZ

realizováno

365 619 Kč

hřiště v areálu SK

nezískali jsme dotaci

odloženo

0 Kč

projektová dokumentace

8 023 955 Kč

celkem

Akce mimo plán
NÁZEV

POPIS PRACÍ

STAV

NÁKLADY

asfaltace obchvatu Moravce

nutná úprava povrchu

realizováno

824 413 Kč

oprava chodníku na Polní

dlažba, asfalt

realizováno

244 769 Kč

závora ve škole

zvýšení bezpečnosti žáků

realizováno

60 164 Kč

ozvučení sálu

nová aparatura

realizováno

99 445 Kč

sněhové zábrany pavilon ZŠ

zvýšení bezpečnosti žáků

realizováno

93 176 Kč
1 321 967 Kč

celkem

9 345 922 Kč

Opravy a investice celkem

Menší akce
NÁZEV

POPIS PRACÍ

STAV

NÁKLADY

nářadí na odchyt psů

odchytová tyč, rukavice

realizováno

13 631 Kč

informační tabule obce

5 ks map obce

realizováno

30 477 Kč

PC

2 ks

realizováno

27 787 Kč

fotopast

kontrola problémových míst

realizováno

8 980 Kč

realizováno

6 890 Kč

žehlička KD
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Opona do sálu KD

zakoupení nové opony

realizováno

42 275 Kč

Vánoční výzdoba

doplnění výzdoby

realizováno

44 998 Kč

realizováno

20 812 Kč

Skříň v KD pro audio techniku
Jižní Svahy

studie

připravuje se

34 000 Kč

Vodovod na ulici Severní

projektová dokumentace

připravuje se

25 500 Kč
195 850 Kč

celkem

Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce
na 15 zasedaní dne 13. 12. 2016 usnesením č. 15/1 o).
2017
Paragraf

položka

Příjmy

1111 Daň z příjmů FO závislá činnosti

Rozpočet v Kč

4 300 000

1112 Daň z příjmů podnikatelů

100 000

1113 Daň z příjmů FO srážková

500 000

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

4 700 000
150 000
9 300 000

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
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí

6 000
100 000
25 000
1 100 000

4112 Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy

323 000

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

10 000

3319

2112 Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo

60 000

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
300 000

4 000

3612 2111,21 Příjmy z pronájmu bytu + služby

26 000

3613 2111,21 Příjmy z pronájmu Domu služeb

50 000

3632

2132 Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně

80 000

3639

2132 Příjmy z pronájmu hospod.budovy u OÚ

85 000

3722

2111 Platby občanů za popelnice

680 000

3725

2324 Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM

210 000

3745

Příjmy z pronájmů nářadí, traktor

10 000

6171

2111 Příjmy z poskyt.služeb - dovoz obědů do Závady

25 000
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6171

2131 Příjmy z pronájmů pozemků

10 000

6171

2132 Příjmy z pronájmů Obecního domu

50 000

6171

Ostatní příjmy - činnost místní správy

10 000

6310

Ost.příjmy z finančních operací

10 000

6409

Paragraf

2343 Poplatek za dobývací prostor

položka

190 000

Prodej pozemků

1 200 000

Příjmy celkem

24 804 000

Výdaje

Rozpočet v Kč

1014

Pobíhající psi

5 000

1070

Rybáři - elektřina

1 000

2212

Silnice - údržba,PHM, úklid sněhu

1 500 000

2219

Pozemní komunikace chodníky - oprava,údržba

1 000 000

2219

Mostek Družstevní

200 000

Infrastruktura pro RD - Bolatická, Severní

500 000

6121 Vypracování projektů - cyklostezky, komunikace

50 000

2221
2223
2310
2321

5193 Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí

10 000

Revitalizace Špakovského rybníku

4 800 000

Provoz vodovodu + náklady na vrt

500 000

Víceúčelové hřiště + běžecká dráha v ZŠ

1 000 000

6121 Odvádění a čištění odpadních vod kan. - Školní

1 200 000

2333

Údržba a čištění potoka, oprava břehu potoka

3113

Neinv.dotace na provoz základní školy

3113

110 000

5321 Neinv.náklady na provoz odloučeného prac. MŠ Závada

400 000
2 000 000
170 000

3314

Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál

40 000

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

170 000

3399

Sbor pro občanské záležitosti

60 000

3421

Dotace spolkům a organizacím, církvi

550 000

3421

Herní prvky na dětská hřiště

100 000

3612

Byt Kilovna

5 000

3613

Dům služeb

30 000

3631

Veřejné osvětlení

3632

Provoz hřbitova

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.

600 000

450 000

250 000
50 000
5 000
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3739

Poplatky za odběr podzemní vody

180 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

300 000

4222

Veřejně prospěšné práce

4350

JZD - sběrný dvůr

1 000 000

4350

Domov pro seniory čp. 235

4 000 000

4351

pečovatelská služba a pomoc, mimořádné příspěvky

30 000

5212

Krizové řízení

10 000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

10 000

5512

Požární ochrana

6112

Místní zastupitelské orgány

1 050 000

6171

Činnost místní správy, sociální fond

3 800 000

6310

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

6320

Pojištění majetku obce

6399

50 000

300 000

70 000
125 000

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

400 000

6399

Pozemky

10 000

6409

Neinv.dotace sdružením obcí Hlučínska

70 000

Nákup pozemků
6409

500 000

5901 Rezerva

1 263 000

Výdaje celkem

29 804 000

Paragraf položka Financování
8115 Zůstatek r. 2016 (Běžný účet,popelnice, ČNB)

6 000 000

8124 splátka úvěru 5 mil. na 5 let od r.2014-2018)

-1 000 000

Financování celkem

5 000 000

Příjmy + zůstatek předešlého roku

29 804 000

Dotace z obecního rozpočtu
Rada obce rozhodla podle §102 odst. 3), zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) o poskytnutí
dotace do 50 000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč. 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 kritérií 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.
Dotace projednané
zastupitelstvem obce
Bohuslavice
Římskokatolická
Bohuslavice

farnost

Sportovní klub Bohuslavice

Žádost Schváleno
na rok
na rok
2017
2017

odloženo na další zastupitelstvo

150000
290000

Zdůvodnění

290000

příspěvek na mládež a provoz areálu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 289
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Žádost Schváleno
na rok
na rok
2017
2017

Dotace schválené radou
obce Bohuslavice
Senior klub
ČSV - včelaři
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Zdůvodnění

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

20000

3000 organizace turnajů

Klub rodičů při Mateřské
škole

10000

10000 příspěvek na provoz

5000

5000 příspěvek na provoz

5000

5000 příspěvek na provoz

2000

2000 organizace turnaje

Klub rodičů Bublina - ZŠ

10000

10000 příspěvek na provoz

Myslivecké sdružení

15000

15000 příspěvek na provoz

Bohuslavický oříšek

20000

20000 příspěvek na provoz

Farní mládež

25000

20000 příspěvek na letní tábor

Vlašanky
Klub
perníkářů

bohuslavicých

Nohejbalový oddíl

Paličkářky

5000

5000 příspěvek na provoz

49000

49000 příspěvek na vybavení

SPCCH - invalidé

3000

3000 příspěvek na provoz

Strassenfest

5000

5000 příspěvek na organizaci

Badminton

2000

2000 organizace turnaje

Hasiči - mládež

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Plán investic a oprav obecního majetku v roce 2017
NÁZEV

POPIS PRACÍ

a

PŘED.NÁKLADY

ulice Školní

oprava
kanalizace
komunikace

povrchu

Bohuslavický potok

oprava břehů v části centra obce

0,3 mil.

Obecní byty

přestavba

4,0 mil.

JZD, sběrný dvůr

oprava, zateplení

1,0 mil.

Mostek Družstevní

nová stavba

0,2 mil.

Infrastruktura pro RD

Bolatická, Severní - voda a zpevnění
povrchu

0,5 mil.

2,7 mil.
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Oprava břehů a odbahnění

4,8 mil.

Sluneční, K Velkému dvoru, Polní - část

1,0 mil.

povrchu

Víceúčelové hřiště v areálu
SK
položení umělé trávy

0,7 mil.

Běžecká dráha v ZŠ

0,3 mil.

položení umělého povrchu

CELKEM

15,5 mil.

Projektová dokumentace
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Bohuslavice.
Přestavba domu č. p. 482 (JZD ) a vybudování sběrného místa.
Stavební studie na pozemku 1554/10 (prodloužení ul. Na Svahu).
Architektonická a zástavbová studie na parcelách „Jižní svahy“.

Voda a kanalizace
Vážení spoluobčané, od roku 2017 dochází ke zvýšení ceny za odběr vody z obecního vodovodu o
1,- Kč a ceny za odvádění odpadních vod obecní kanalizaci a potokem o 1,- Kč. K navýšení ceny
dochází po čtyřech letech. Důvodem je zvyšování nákladů na opravy a rozšiřování vodovodu a
opravy kanalizace. Nový cenový výměr bude platit dva roky.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Cenový výměr č. 2/2016
pro stanovení ceny vodného, ceny za odvádění odpadních vod a roční sazby
za pronájem vodoměru
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 15. zasedání konaném dne 13. 12. 2016 schválilo
usnesením č. 15/1 q) cenu za dodávku pitné vody a cenu za odvádění odpadních vod.
Cena vodného

15,- Kč/m3 + zákonem daná sazba DPH

Pronájem vodoměru

80,- Kč/kalendářní rok (cena včetně DPH)

Cena za odvádění odpadních
4,- Kč/m3 + zákonem daná sazba DPH
vod
Cenový výměr č. 2/2016 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Platnost tohoto cenového výměru bez DHP je stanovena na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce v. r.

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka obce v. r.
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Obec Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 13. 12. 2016 usnesením č. 15/1 f) usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6
zákona
č.
200/1990
Sb.,
o
přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02,00 do 6,00 hodin, a to v době konání těchto tradičních
slavností a akcí:
Hasičská noční soutěž - červen, červenec,
Myslivecká slavnost - červenec,
Anenské slavnosti - červenec,
Zahrádkářskou slavnost - srpen,
Táborák k ukončení prázdnin - srpen,
Strassefest – srpen, září.
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 této obecně závazné vyhlášky
bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Bc. Andrea Matýsková v. r., místostarostka

Mgr. Pavel Dominik v. r., starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2016
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Revitalizace Špakovského rybníku
Vítězem výběrového řízení se stala firma POHL cz, a.s., která má pobočku v Opavě. Práce na
odbahnění rybníka by měly začít dle harmonogramu v polovině ledna a měly by trvat do konce
srpna. Podstatou je vyvezení bahna ze dna rybníku a oprava břehů. Jižní (hráz) a západní břeh
(parčík) bude opraven vysypáním kamenivem. Na severním břehu (soukromé zahrady) bude
vybudováno nové baštování. Bahno se bude odvážet na skládku. V průběhu prací se nebude kácet
žádná zeleň.
Jsem si vědom, že v průběhu realizace může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního
prostředí a komfortu bydlení v okolí staveniště a na přístupových komunikacích hlukem, prachem a
zvýšenou frekvencí nákladní dopravy. Žádám Vás proto o toleranci a trpělivost. O postupu opravy
Vás budu pravidelně informovat. Věřím, že dílo v hodnotě cca 4,8 mil. Kč bude sloužit obci a
občanům po několik generací.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Z EVIDENCE OBYVATEL 2016
K 31. 12. 2016 měla naše obec 1734 obyvatel, v počtu obyvatel je započteno i 7 cizinců, kteří
mají v obci hlášen trvalý či přechodný pobyt na cizinecké policii. V roce 2016 se narodilo 22 dětí,
zemřelo 13 občanů, k trvalému pobytu se přihlásilo 34 občanů, odhlášeno bylo 21 občanů.
Narozené děti v roce 2016:
Birtková Terezie

Vitásek Vojtěch

Dihlová Terezie

Buhlová Valentýna

Balarinová Beáta

Miketová Tereza

Kuchař David

Lampa Vojtěch

Lampová Zuzana

Kubíková Lucie

Štefek Antonín

Hiltavský Štěpán

Eichler Antonín

Zajíčková Sofie

Pěcháček Tomáš

Vitásek Mikuláš

Mušálek Jakub

Fussová Adéla

Svačinová Zuzana

Hruška Tobiáš

Špalek Václav

Ryška Maxmilián
Zemřelí spoluobčané v roce 2016:
Kocián Erhard

Mokrý René

Kocurová Anna

Theuer Karel

Fojtík Max

Kociánová Adéla

Heiduková Brigita

Kocur Josef čp.10

Hruška Hubert

Kotzurová Adéla

Češlová Anna

Kocur Josef čp. 155

Lišková Marie
V roce 2016 zemřely i naše dvě bývalé spoluobčanky - paní Buhlová Rosemarie a paní Ostárková
Gertruda, které žily v Domově důchodců v Háji ve Slezsku.
S přihlášenými občany, sňatky a narozenými dětmi se dostala do obce i nová příjmení: Špalek,
Srovnal, Blecha, Mráz, Sevič, Šimek, Vydarený, Kostera, Kociolek, Ryška, Foldyna.
Nejstaršími občany jsou paní Marie Stoczková a pan Bruno Vitásek.
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2016
(Teplota: MIN: -15.6°C, PRŮM: 10.5°C, MAX: 39.8°C)
Nejvyšší teplota

Nejnižší teplota

Den

Teplota

Den

Teplota

24.6.

39.8°C

4.1.

-15.6°C

25.6.

38.7°C

3.1.

-15.3°C

11.7.

36.2°C

23.1.

-14.1°C

1.7.

35.5°C

22.1.

-13.9°C

2.7.

34.9°C

17.1.

-12.6°C

30.6.

34.0°C

2.1.

-10.8°C

Nejteplejší měsíce

Nejstudenější měsíce

Měsíc

Měsíc

Průměr

Průměr

Červenec

21.1°C

Leden

-0.6°C

Červen

19.7°C

Prosinec

1.0°C

Srpen

19.3°C

Únor

4.9°C

Září

16.9°C

Listopad

5.1°C

Květen

15.6°C

Březen

5.1°C

Duben

9.4°C

Říjen

9.0°C

Nejvlhčí měsíce

Nejsušší měsíce

Měsíc

Průměr

Měsíc

Průměr

Říjen

86.3%

Květen

69.8%

Prosinec

86.2%

Červenec

70.0%

Listopad

84.9%

Červen

71.0%

Leden

83.7%

Srpen

72.4%

Únor

82.7%

Duben

75.5%

Březen

81.8%

Září

77.9%

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Závěr roku byl ve znamení společného setkání ve škole
V polovině prosince jsme ve škole uspořádali vánoční výstavku prací žáků. S výrobou pomáhali
také rodiče, kterým tímto moc děkujeme. Návštěvníci si mohli některé výrobky zakoupit za
symbolické ceny. Příští rok budeme muset využít zřejmě jiné prostory ve škole, protože rodičů a
dalších návštěvníků přišlo tolik, že jsme se na chodbě sotva míjeli. Za to jsme každopádně moc rádi.
Děkuji všem dětem i učitelům za energii a čas, který věnovali přípravě této vánoční akce.
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Rekordního čísla zatím dosáhla návštěvnost
navazující akce “Česko zpívá koledy“. Jsem ráda, že
si s námi přišli zazpívat občané všech věkových
kategorií – od dětí v kočárcích po seniory. Děkujeme
za podporu, i když nás opět trošku zklamalo počasí.
I tak jsme vytvořili příjemnou předvánoční
atmosféru, která byla umocněna kouzelným
zážitkem v podobě posílání balónků s přáním
Ježíškovi. Tímto děkuji za spolupráci členům Klubu
rodičů.
Před vánočním volnem jsme si ještě společně
zazpívali ve škole koledy a rozdali ve třídách
dárečky. Velký dík patří paní Holečkové, která přispěla sladkými perníčky, manželům Ilkovým za
dárek dětem 5. třídy v podobě vstupenek na filmové představení Anděl Páně II. a všem rodičům,
kteří nás při těchto akcích podporují.
Po vánočních prázdninách se už žáci opět vrátili do školních lavic a čekají je povinnosti a hlavně
pololetní klasifikace.
Přeji všem zaměstnancům školy, žákům i rodičům, aby v novém roce 2017 byli zdraví, spokojení a
úspěšní!
Mgr. Gabriela Prchalová
Zúčastnili jsme se dalšího ročníku stavařských soutěží pro žáky základních škol
Již tradičně se naše škola zúčastňuje soutěží, které pořádá
Střední škola stavební v Opavě. Tématem III. ročníku soutěže
„Bricks Game“ bylo obchodní centrum. Výsledkem bylo
dvacet budov obchodních center. Rozhodování o pořadí bylo
velmi těžké. Každý tým „architektů“ navrhnul budovu, která
byla něčím výjimečná, zvláštní. Vítěz však může být jen jeden.
Nejlepší obchodní centrum postavil tým „Rychlá rota“ ze ZŠ
Skřipov. Naši stavaři z 8. třídy A. Holečková, L. Holečková, J.
Kubík a E. Newrzellová obsadili 7. místo. Devátou třídu
reprezentovali J. Kupka, D. Kubík, F. Mašík a P.
Meinhardová. Devítka skončila na 6. místě. Děkujeme všem a těšíme se na další ročník soutěží.
Mgr. Karla Poštulková

Mateřská škola
Adventní čas v MŠ
Dne 7. 12. 2016 se v mateřské škole se sešli v
hojném počtu rodiče a těšili se na vystoupení dětí.
Adventní čas jsme zahájili písní Čertíci ťukají na
dveře, básněmi Barborky a Mikuláš a tanečkem
Sněhuláci. Při závěrečné písni Vánoce přijdou jsme
byl všichni dojatí a nejedné mamince se lesky oči.
Po vystoupení si mohli děti se svými rodiči vyrobit
přáníčka a vánoční dekorace a zpříjemnit si zbytek
odpoledne bohatým občerstvením. Domů všichni
odcházeli s adventní náladou a úsměvem na rtu.

Leden 2017

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 289

Stránka | 16

Vánoční nadílka ve školce
Děti v mateřské škole navštívil v pondělí 19. 12.
2016 dopoledne Ježíšek. Po společném zpěvu koled
u stromečku ve druhé třídě Včeliček se děti rozešly
na své třídy, kde je čekala nadílka. Při rozbalování
dárečků a hrách s novými hračkami bylo kouzelné
sledovat nadšení a rozzářená očka našich
nejmenších, kteří své dojmy nadšeně sdělovali svým
rodičům i prarodičům. A tak společně budou čekat
na příchod Ježíška i k nim domů.
Kolektiv MŠ

Školní družina
V měsíci plném očekávání něčeho krásného jsme s dětmi oslavili svátek svatého Mikuláše již
tradičně perníčky, které jsme si upekli a pak i snědli. Vánoce se blížily rychlým krokem a my jako
každý rok jsme pomáhali Ježíškovi a vyráběli jsme ozdoby a dárečky pro naše nejbližší, které jsme
tímto potěšili. Nezapomněli jsme na náš tradiční kalendář, který je vyrobený z obtisků rukou, prstů a
nohou. Každý měsíc znázorňuje zvíře z těchto obtisků. Z keramiky jsme si vyrobili jednoduchý
betlém a také číslo popisné na naše domy.
Vše jsme si rozdali před Vánoci, kdy jsme měli slavnostní den i v naší družince. Ježíšek nám nadělil
nové hračky, hry a stavebnice, ze kterých
měli děti radost.
Moc děkuji rodičům, kteří přispěli
jakýmkoli způsobem a také těm, kteří
darovali hračky dětem.
Do celého roku přeji jménem nás
vychovatelek i dětí, buďte bohatí a čistí
srdcem, tak jak to umí jen děti, ať všechny
vaše cesty budou pevné a dosáhnou svého
vytýčeného cíle.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková

Sport
Karetní turnaj „66“
Dne 26. 12. 2016 proběhl již 12. Ročník MEMORIÁLU MIRKA POSPIECHA, karetního turnaje ve
hře „66“. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů, a proto musel poprvé v historii jeden stůl hrát ve 4 hráčích.
Jeden hráč se bohužel nemohl dostavit po předchozí náročné noci. Z nějakých nepochopitelných
důvodů se nechtěl zúčastnit ani tradiční hráč (KOCÁB), ale nakonec přišel a neporušil tradici. Letos
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poprvé jsem jako rozhodčí nemusel řešit ani jeden větší problém, což svědčí, že všichni už snad
pochopili pravidla této hry. Během turnaje dorazila podpora jednomu z KOCURŮ a v závěru se to
projevilo na umístění v turnaji (oči několika hráčů se soustředily na jiná místa – 18+ - než na karty.
Po 4 hodinách hry došlo na vyhodnocení výsledků. Na 1. místě a přeborníkem obce pro rok 2016 se
stal MIREČEK PCHÁLEK (slza
opět ukápla). 2. místo obsadil
LUKAŠ KOCUR – a tady se právě
projevila nepřehlédnutelná podpora
tohoto hráče, 3. místo obsadil
RADEK DIHEL (snad ještě kapitán
fotbalového „A“ týmu). Zajímavost
je 0 bodů PJOTŘIKA, kterému
nešla vůbec karta. Vítěz loňského
ročníku VOJTA BENEK skončil na
11. místě, asi podcenil přípravu
(láska). Závěrem bych chtěl
poděkovat všem sponzorům a
OBECNÍMU ÚŘADU za poskytnutí banketní místnosti pro tento tradiční turnaj.
S pozdravem MALÁ DÁVA rozhodčí turnaje Martin Kučera
Turnaj v nohejbalu
Již tradičně 26. 12. proběhl v tělocvičně ZŠ vánoční turnaj v nohejbalu, který již řadu let nese název
„Memoriál Jana Kotzura“. Inspirací pro tento článek mi byl pohled na letošní, nebo už loňský
kalendář, kde je zrovna pohled na účastníky tohoto turnaje z roku 1979. Z této pohlednice se dá
leccos vyčíst. Především se scházela parta bývalých fotbalistů Sokola. Není tam žádný „cizinec“ ani
žádný dorostenec. Trojice vznikaly losováním z klobouku, tudíž nedocházelo k žádným
machinacím. Účelem bylo zahrát si s kamarády a vhodně si užít vánoční nicnedělání. Tato myšlenka
samozřejmě zůstala dodnes, ale složení týmů je už „regionální“. Nechce se tomu věřit, ale Jan
Kotzur a Josef Kocur, Jan a Josef Koslowský, Josef Forgáč, Johan Kučera, ing. Jan Theuer a Petr
Bizoň se na nás dívají už shora. Čas je neúprosný a letí jako bláznivý. Ale zpět k současnosti. Letos
se nás sešlo 18 tj. šest družstev. Škoda, že pro nemoc nenastoupil náš nejlepší hráč posledních let
Jenda Stavař. Určitě by se pořadí trochu změnilo. A jak to tedy dopadlo? Vítězové jsou letos ze
Vřesiny. Dále se umístili borci z Hlučína, Bohuslavic (mladí), Bolatic, Bohuslavic (starší) a konečně
jako poslední skončilo družstvo z Fifejd. Turnaj nebyl ovlivněn chybným verdiktem rozhodčího a
pokud byly pochybnosti hrál se nový míč.
Velký dík patří sponzorům, kterými byli fa KLIA a především Obecní úřad. Jeho zásluhou můžou
celoročně využívat prostory tělocvičny nejen členové SK, ale v podstatě všichni, kteří si rádi
zasportují. Pokud jsem
v tomto článku použil slovo
regionální, tak je to proto,
že bez hráčů okolních obcí,
by tento turnaj dávno zanikl.
Můžu jen doufat, že se
v budoucnu objeví bývalí
fotbalisté,
kterým
se
nohejbal zalíbí a nenechají
tento krásný sport v naší
obci zaniknout.
Jan Stoček
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Turnaj ve stolním tenise
Vánoční turnaj ve stolním tenise se uskutečnil ve středu
28. prosince. Konal se opět v sále kulturního domu. Na
začátku se sešlo 25 účastníků, kteří se rozlosovali do
čtyř skupin. Zajímavostí je věkový rozptyl, nejmladší
hráč měl cca 10 let a nejstarší matadoři, pan Josef
Novák a pan Erhard Kocur více než 80. Za to si určitě
zaslouží velký obdiv. Z každé skupiny postupovali čtyři
nejlepší, kteří se dále utkali vyřazovacím způsobem.
Čím
bylo
méně hráčů,
tím
vyrovnanější
a kvalitnější byly boje. Nejdále se pavoukem propletl a
vítězem turnaje se stal Jiří Macháček z Čech, který ve
finále porazil Petra Baránka z Dolního Benešova. Na
třetím místě skončil Jan Stoček a čtvrtý byl Jaroslav Měch
z Komárova. Turnaj organizoval a hlavní ceny věnoval
Sportovní klub Bohuslavice. Další ceny do turnaje
poskytla obec Bohuslavice a pan Klos, kterým děkujeme.
SK Bohuslavice
SDH – výroční valná hromada
Sbor dobrovolných hasičů oznamuje svým členům, že v sobotu 21.1.2017 se uskuteční výroční
valná hromada v 15.00 hod. v obřadní síni obecního domu.
Od 23.1.2017 začíná prodej vstupenek na ples pochování basy u p. Anežky Šebestíkové, ul. Polní,
cena 120,- Kč.

Farní okénko
Milí spoluobčané, bratři a sestry, v roce 2017 budeme slavit 270 let od posvěcení našeho farního
kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích. Hlavní oslavy sice proběhnou až na podzim, ale během
celého roku budou probíhat nejrůznější aktivity, zaměřené na toto výročí. Postupně je budeme
zveřejňovat, tak jak budou připraveny.
Jednou z aktivit je už vyhlášená fotosoutěž s tématem „Náboženský život a sakrální stavby
v Bohuslavicích“. Fotografie do soutěže lze zasílat pouze v elektronické podobě (formát JPG) na
email fotosoutez@farnost-bohuslavice.cz. Předmět – FOTOSOUTĚŽ 2017. Ke každé fotografii je
potřeba doplnit krátký popis, lokalitu, datum pořízení, autora fotografie a jeho kontakt (jméno, email, telefon, adresu). Pro autory pěti nejlepších fotografií jsou připraveny věcné ceny. Plná pravidla
fotosoutěže najdete na Facebookové stránce farnosti www.facebook.com/farnost.bohuslavice nebo
na obecních webových stránkách.
o. Marek Žukowski, farář
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Modlit se?
Milí spoluobčané, bratři a sestry, v pastýřském listu z 1. ledna nás otec biskup vyzval, aby tento
rok byl rokem modlitby. A tak bych rád právě o modlitbě v tomto i dalších číslech zpravodaje
napsal pár slov.
Určitě se v životě každý z nás dostal do situace, kdy jsme se cítili úplně bezmocní a bezradní. V
takovýchto chvílích si často v duchu říkáme, že zde nám pomůže už jenom Pán Bůh. Bůh doopravdy
pomáhá a dává svoje dary těm, kteří o ně prosí. Známe jistě vyprávění z evangelia, kdy učedníci
prosí Ježíše, aby je naučil modlit se. Ježíš je naučil modlitbu „Otčenáš“, a pak jim vyprávěl
podobenství o neodbytném příteli.
V modlitbě „Otčenáš“ nám Ježíš dává základní prosby o věci,
které jsou pro náš život nezbytné. Nedával apoštolům určitou,
stálou modlitbu, kterou by se měli naučit nazpaměť. Ale tato je
velmi podobná hebrejské modlitbě o chléb, ale liší se od ní
typickými křesťanskými prvky, které se svým učením přinesl
Ježíš. Pán dobře vystihl pozici člověka, který je neustále
odkázán na Boží pomoc. Vždyť základem pozemského života je
chléb, základem mezilidských vztahů je pokoj a základem
náboženského života je oslava Boha.
V podobenství o neodbytném příteli nám chce Ježíš
připomenout, že naše modlitba má být naléhavá a vroucí, s nadějí na vyslyšení našich proseb. Když
si lidé dokáží dávat dobré dary, čím spíše nám nebeský Otec dá to, o co jej vroucně a upřímně
prosíme. A když se stane, že naši modlitbu nevyslyší podle našeho přání, tak asi naše prosby neměly
správné zaměření. Bude to znít asi tvrdě, ale Bůh zbytečně neplýtvá dobrodiními pro rozmary lidí,
ale dává každému tak a tolik, kolik skutečně potřebuje.
V našem životě mnohokrát prosíme. Prosíme Boha a lidi. Zamysleme se nad tím, jak prosíme a o
co prosíme. Naše prosba či modlitba by měla být naléhavá, upřímná a vroucí. Pouze za těchto
podmínek můžeme dosáhnout splnění proseb, jež jsou nám prospěšné. Člověk si někdy sám
protiřečí a žádá, co mu v životě zásadně neprospěje. Postoj člověka v modlitbě pěkně popsal
Bolesław Prus, ve svém románu Faraon, s tématikou z prostředí starého Egypta.
Egyptský Bůh Amon seděl na svém pozlaceném trůnu vysoko v oblacích. Na zemi nadešel čas
modlitby a všichni lidé se začali modlit. Z jejich domovů vylétaly modlitby v podobě bílých holubic.
Najednou se však stalo něco divného. Holubice do sebe začaly narážet a začaly padat mrtvé na zem.
Lékař se modlil, aby jeho pacient byl co nejdéle nemocný, aby na něm vydělal. Pacient se modlil,
aby se co nejdříve uzdravil, aby ho léčba nestála veškerý jeho majetek. Dohlížitelé se modlili, aby
svítilo slunce, neboť práce ještě nebyla dokončena, a dělníci se modlili, aby pršelo, aby nemuseli
pracovat.
A mnozí další si v modlitbě podobně vzájemně protiřečili. Amon čekal na modlitby v podobě
bílých holubic, ale nedostala se k němu ani jedna. Pomalu začal přemýšlet nad lidstvem a jeho tvář
zesmutněla. Nedaleko u malé hliněné chatrče si hrál malý chlapec. V čase modlitby na něho
zavolala matka, aby se šel modlit. Malý Pentuer udělal hluboký úklon a spustil: „Děkuji ti za matku,
otce, hračky, slunce a krokodýly. Prosím tě o malý kousek chleba, abych se dnes najedl a něco málo
z něho si nechal na zítra. Malá holubice se vznesla k oblakům a letěla přímo k trůnu Amona. Sedla
si na jeho rameno a zazpívala mu tichou píseň. Amon se potěšil a jeho tvář se rozjasnila. Modlitba
chlapce byla jedinou živou holubicí, která doletěla k Bohu.
I my se snažme o to, aby naše modlitba byla bezprostřední, čistá a vroucí jako modlitba malého
dítěte, nezatíženého zbytečnými pozemskými starostmi, a budeme žít lépe a pokorněji.
o. Marek
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
6.1.

Pá

7.1.

So

8.1.

Ne

Slavnost ZJEVENÍ
PÁNĚ doporučený
svátek

Svátek Křtu Páně

18:00 Za členy živého růžence
8:00

Za + Milana Daňka, Vlastimila Daňka, Evu
Barišovou a Jiřího Bobošíka

6:45

Za Maxe Zajíčka, + příbuzné a dar zdraví pro
živou rodinu

9:30 Za Hildegardu Veverkovou, manžela a 3 zetě
Za + Alžbětu Fichnovou, rodiče a + Martu
Jezovskou, manžela a matku

11.1.

St

18:00

13.1.

Pá

18:00 Za + Karla Blokšu, rodiče, tchána a duše v očistci

14.1.

So

7:00 Za + Terezii Bulovou, manžela a syny

15.1.

Ne

2. neděle v mezidobí

18.1.

St

Památka Panny Marie,
Matky jednoty
18:00 Za + Josefa Martynka
křesťanů

20.1.

Pá

18:00

21.1.

So

Památka sv. Anežky,
panny a mučednice

6:45 Za Františka Stočka, syna a + příbuzné
9:30 Za živé a + farníky

Za + Bernarda Kocura u příležitosti nedožitých
osmdesátin, za rodiče z obou stran a sourozence

7:00 Za + Pavla Mašíka a duše v očistci
6:45 volný úmysl – možno zapsat v sakristii

22.1.

Ne

3. neděle v mezidobí

25.1.

St

Svátek Obrácení
svatého Pavla,
apoštola

27.1.

Pá

9:30

Za + Jenovéfu Benkovou, manžela, syna a živou
rodinu

18:00 Na poděkování za 60 let života a za živou rodinu
18:00 Za Jana Theuera, rodiče a rodinu Ulmanovou

28.1.

So

Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze a
učitele církve

29.1.

Ne

4. neděle v mezidobí

1.2.

St

18:00 volný úmysl – možno zapsat v sakristii

2.2.

Čt

Svátek Uvedení Páně
18:00 volný úmysl – možno zapsat v sakristii
do chrámu

3.2.

Pá

Sv. Blažeje

7:00 Výroční rekviem za Erharda Kociána
6:45 Za živé a + farníky
9:30 Za Petra Polického a živou rodinu

18:00 Za členy živého růžence
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Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za rokem 2016
Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí k bilancování
dosažených výsledků. Ne jinak je tomu u Sdružení obcí Hlučínska, které
v roce 2016 opět zrealizovalo mnoho aktivit směřujících k rozvoji a
propagaci regionu. Tento rok se zapíše významně do jeho historie také tím,
že sdružení oslavilo již 25 let od svého založení.
Mezi letošní hlavní činnosti svazku obcí patřila mimo jiné i organizace a podílení se na kulturních a
společenských akcích, jako např. Bál Hlučínska v Hlučíně, Den učitelů v Kravařích, Setkání schol
regionu Hlučínska v Píšti, Setkání chrámových sborů Hlučínska v Sudicích, Darování krve se
starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezóny a mnoho dalších akcí pro veřejnost.
Mezi nejvýznamnější letošní propagační akce však řadíme prezentaci Hlučínska na Malostranském
náměstí v Praze a v Poslanecké sněmovně, kde v květnu sdružení představilo to nejlepší ze své
kultury a tradic prostřednictvím folklorních souborů, regionálních potravin, obrazů a fotografií
s regionálními motivy.
Ani v létě se návštěvníci na Hlučínsku nenudili. Mohli se totiž zúčastnit vyhlášené soutěže
„Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“ a putovat na kole či pěšky po
jednotlivých vyznačených trasách regionu. Milovníci kultury a tradic mohli opět v červenci navštívit
Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně.
Významným počinem roku 2016 bylo jistě také vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska
v době nacistické okupace 1938 – 1945“ PhDr. Viléma Plačka, CSc., kterou sdružení na podzim
vydalo. Knihu můžete koupit v obcích a městech na Hlučínsku, v Informačním centru Hlučín a na
zámku v Kravařích.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo SOH letos hned 4 finanční podpory, a
to na realizaci projektů „Rozvoj regionu Hlučínska“ (150 000 Kč), Šetrně
s vodou doma, na zahradě i v přírodě“ (148 782,59 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel
2016“ (81 542 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska“ (100 000 Kč).
V realizaci projektů plánuje sdružení pokračovat
i v příštím roce. Ve spolupráci s polskými
gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byla letos podána žádost o dotaci na realizaci
společného projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. Pokud
Euroregion Silesia - CZ schválí projekt k financování, mělo by dojít ke komplexnímu zmapování
výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci.
V letošním roce byla rovněž podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na projekt
„Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“, prostřednictvím kterého by měla na Hlučínsku vzniknout
regionální učebnice a komplexní metodika výuky EVVO pro ZŠ se zaměřením na přírodu a životní
prostředí regionu.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska,
spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů
naleznete na www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2017 a děkuje všem starostům a
starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům,
organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na
rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Vážení občané,
dovolte mi představit Vám organizaci DomA, která poskytuje pečovatelskou službu a osobní
asistenci. DomA je zde pro to, aby pomohla rodinám postarat se o své blízké v domácím prostředí.
Letos oslaví 10. výročí svého vzniku. V průběhu těchto deseti let u ní došlo k mnoha změnám a
v loňském roce byla zařazena do sítě registrovaných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
Toho by nedosáhla bez pečlivé a svědomité činnosti po celou
dobu svého působení. Jenom pro představu, v roce 2015 poskytla
péči celkem 68 klientům v různých obcích okresu Opava,
uskutečnilo se 16938 výkonů a realizovalo 18 různých typů
činností, mezi něž nejčastěji patřila celková nebo částečná osobní
hygiena klienta na lůžku nebo v koupelně, pomoc při oblékání,
pomoc při podávání stravy, donáška obědů, běžný úklid, nákupy,
pomoc při použití WC, doprovod k lékaři. Na přelomu roku organizace získala několik nových
polohovacích postelí díky dotaci z Regionálního operačního programu. Tyto může zapůjčit rodinám,
které se starají o svého rodinného příslušníka. Kromě postelí nabízí i zapůjčení jiných
kompenzačních pomůcek. Svým pracovníkům nabízí DomA potřebná školení a díky zvýšení
kvalifikace zde našlo práci již více jak 10 pracovníků. Jen v roce 2015 byly tři pečovatelky
proškoleny v rámci programu „Vzdělávejte se pro růst“, v kurzu pro pracovníky v sociálních
službách v rozsahu požadované rekvalifikace.
Pokud budete potřebovat naši pomoc, neváhejte se na nás obrátit na tel. čísle 606 168 192 či e-mailu
domaciasistence@seznam.cz
Najdete nás v kanceláři na Zdravotním středisku v Kobeřicích, Hlučínská 739/1.
Úřední hodiny: Úterý 7:30 – 9:00 hod., čtvrtek 14:00 – 16:00 hod. Od prosince 2016 budou úřední
hodiny: Pondělí: 12.00 – 14.00, Středa: 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.00
RNDr. Ludmila Domonkosová, statutární zástupce DomA - Domácí asistence
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci lednu 2017
Dihlová Gertruda
Kučerová Kristina
Ostárková Milada
Badejová Ursula
Kocur Roman
Novák Josef

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. 289 leden 2017 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. ledna 2017.
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