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Vážení spoluobčané,
několik posledních let jsme byli zvyklí na teplejší
zimy, kdy jsme v únoru viděli rozkvetlé kočičky,
sněženky, poslouchali jarní zpěv ptáků a pociťovali
probouzející se přírodu. Proto mnohé ta letošní
„normální“ zima překvapila. Hned na přelomu
ledna a února přišla bohatá sněhová nadílka. Také
teploty v první polovině měsíce byly okolo nuly a
pod bodem mrazu. Bohužel sníh přikryl hluboko
zamrzlou půdu, což se projevilo při tání. Voda
nemohla vsáknout do země a odtékala do potoka.
Na několika místech zaplavila komunikace a
dvorky. Je dobré a děkuji Vám, že informujete
obec o problémových místech a my můžeme učinit
opatření, která můžou v budoucnu zabránit nebo
omezit škody. Zde si ale dovolím malou odbočku.
Opravdu ani v dnešní době neumíme poručit větru
a dešti, stejně jako měnit fyzikální zákony. Sníh
nad bodem mrazu mění svoje skupenství na
kapalné a voda stéká v souladu s gravitací do
nižších míst. Ale dost fyziky. Ve druhé polovině a
na konci měsíce jsme zažili několik krásných
předjarních dnů a na zahrádkách můžeme
pozorovat jarní květiny, jak se derou na světlo a
chystají se nás potěšit svou křehkou krásou.
Pravidelné jednání měla v únoru rada obce a
koncem měsíce se sešlo i zastupitelstvo k prvnímu
letošnímu jednání. Projednaly se největší
připravované stavební akce letošního roku.
V dubnu až červnu by se měla realizovat oprava
kanalizace a povrchu ulice Školní. Kanalizace je
tvořena třemi samostatnými úseky. Ty se
zmonitorují a opraví bezvýkopovou metodou,
kterou jsme použili při opravách v minulých
letech. Povrch cesty se opraví v úseku „furtka“ na
hřbitov až na konec asfaltu do Důlek a od školního
hřiště po začátek nové cesty za křižovatkou s P.
Bezruče. Po celé trase se vymění obrubníky a
položí nový asfalt. Parkoviště před kostelem se
letos nebude opravovat. Další velkou akcí je
položení nového povrchu a vybudování
víceúčelového hřiště v areálu SK. Podmínkou
realizace je bezúplatný převod části parcely na
obec
Bohuslavice.
[Zadejte
text.] Hřiště s umělým povrchem nové
generace by mělo sloužit pro tenis, volejbal,
nohejbal a malou kopanou.

V únoru započaly práce na vybudování obecních
bytů v domě č. p. 235 na ulici Opavská. V domě
bude šest malometrážních jednopokojových bytů a
jeden dvoupokojový. Tři byty v přízemí budou
bezbariérové. Pokračuje se na revitalizaci
Špakovského rybníku. Vzhledem k nižší únosnosti
dna než se předpokládalo, se musely vyhotovit
dřevěné pontony místo betonových panelů, které
budou sloužit k pojezdu techniky.
Bujaré období masopustu ukončilo pochování basy
na hasičském bále v sobotu 25. února. O týden dříve
měli svůj tradiční ples také myslivci. Na letošní
sezonu připravili obětaví pořadatelé pět bálů a dva
maškarní plesy pro děti. Na všech plesech bylo dost
hostů a úroveň byla výborná. Děkuji všem členům
spolků a sdružení za obětavou a nezištnou práci,
kterou přispívají k obohacení kulturního a
společenského života nás všech.
Věřící naší farnosti navštívili v neděli 6. února
kostel Sv. Václava v Ostravě. Mše svatá byla
přenášena televizi Noe.
Spolky a organizace hodnotí svou činnost za
uplynulý rok a plánují činnost pro následující
období. V březnu se uskuteční valná hromada
Sportovního klubu Bohuslavice a výroční schůze
myslivců, zahrádkářů a Bohuslavického oříšku.
Hokejový oddíl Buldoci Bohuslavice zahájil boje ve
vyřazovací části Amatérské hokejové ligy. Koncem
měsíce začne také fotbalová sezona a hned v sobotu
1. dubna navštíví naši obec divadelní spolek ze
Štěpánkovic se svým představením „Světáci“.
Přeju nám všem klidné prožití předjaří a mnoho
optimismu do další činnosti.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2017
27. zasedání rady, úterý 7. 2. v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Sdělení Státní veterinární správy o spolupráci obcí, HZS a KHS při nálezu kadáveru (chcípliny)
volně žijících ptáků.
Termíny svozu VOO v roce 2017 (10. června a 16. září od 8,00 do 12,00).
Ustanovení obce Bohuslavice jako opatrovníka.
Monitoring komunitního plánování Hlučínska za rok 2016.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01/2017. Výběr daní za I. 2017.
Přípravu rozpočtového výhledu obce Bohuslavice na období 2019 – 2021.
Přehled o realizovaných akcích a pracích.
Aktuální informace o akci „Revitalizace Špakovského rybníka“.
Informace o chystané opravě ulice Školní.
Zadání PD na akci oprava domu č. p. 482 a vybudování sběrného místa pro tříděný odpad.
Informace o záměru prodeje parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Aktuální informace o stavu jednání o odkoupení části parcely p. č. 576/4 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína.
Aktuální informace o stavu jednání o převodu parcel z SPÚ na obec Bohuslavice.
Plán kulturních akcí na následující měsíce.
Informaci o XIX. Bálu Hlučínska.
Informace o postupu jednání instalace dopravního značení na obchvatu Moravce.
Schválila:
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném
znění za rok 2016.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IP-12-8019824VB002.
Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě Bohuslavice.
Přijetí 6 pracovníků v rámci VPP.
Cenový výměr č. 1/2017 – Pronájem hrobového místa.
Pronájem hrobových míst v roce 2017.
Program 16. jednání OZ Bohuslavice.
Cenovou nabídku na vícepráce a Dodatek č.1 k SOD akce “Revitalizace Špakovského rybníka“.
Pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1 k SOD.
Cenovou nabídku a SOD na opravu domu č. p. 235. Pověřuje starostu podpisem SOD.
Cenovou nabídku a SOD na TDS a koordinátora BOZP na opravu domu č. p. 235. Pověřuje starostu
podpisem SOD.
Všechny body byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 23. 2. 2017 od 18:00 hodin v obřadní síni
Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Robert Lasák a Antonín Štefek konstatuje, že
na dnešním 16. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 14 členů obecního zastupitelstva.
Omluven: Ing. Tomáš Gruň
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Lukáš Pašek a Petr Kubík.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 16/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Roberta Lasáka a Antonína Štefka za členy návrhové komise, Lukáše
Paška a Petra Kubíka za ověřovatele zápisu z 16. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 16/1 b) schválilo:
Program 16. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 16/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – XII. 2016. Celkové příjmy za 01-12/2016 činily 24 964 077,66.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 1 192 852,08 Kč, zůstatek z roku 2015 ve výši
5 070 867,44 Kč a splátka úvěru ve výši – 1 000 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za
01-12/2016 činily 30 227 797,18 Kč. Celkové výdaje za 01-12 /2016 činily 23 816 797,73 Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 12. 2016 byl ve výši 6 410 999,45, z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 2 758 881,42 Kč, na účtu za domovní odpad 2 491,- Kč a na účtu u ČNB 3 649 627,03 Kč.
usnesením č. 16/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1/2017 bez výhrad.
usnesením č. 16/1 e) schválilo:
Výsledky inventarizace obecního majetku za rok 2016.
usnesením č. 16/1 f) schválilo:
Dotaci farnosti Bohuslavice ve výši 30 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů vzdělávacího a
poznávacího zájezdu farní mládeže do Velké Británie.
usnesením č. 16/1 g) schválilo:
Úhradu prokazatelné ztráty provozovatele linkové osobní dopravy pro rok 2017 do výše
prokazatelné ztráty z roku 2016 ve výši 98 672,- Kč.
usnesením č. 16/1 h) schválilo:
Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě Bohuslavice mezi obcí Bohuslavice a
Biskupstvím ostravsko-opavským a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
usnesením č. 16/1 i) schvaluje:
Vyhlášení výběrového řízení na výměnu obrubníků a opravu povrchu místní komunikace Školní
oslovením 3 firem. Výběrovou komisi ve složení Ing. Ondřej Mokrý, Radek Kotzur a Petr Herudek.
Pověřuje starostu podpisem SOD. Opravu kanalizace na ulici Školní. Pověřuje starostu podpisem
SOD s firmou, která bude opravu realizovat.
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usnesením č. 16/1 j) schválilo:
Rekonstrukci víceúčelového hřiště v současném areálu SK Bohuslavice opravou asfaltové plochy a
položení umělého povrchu za podmínky, že část A stávající parcely p. č. 1556/1 v k. ú. Bohuslavice
bude bezúplatně převedena do majetku obce Bohuslavice.
Výběrovou komisi ve složení: Bc. Daniel Buhla, Mgr. Pavel Dominik, Radek Kotzur, Ing. Ondřej
Mokrý a MVDr. Martin Ostárek.
Pověřuje starostu podpisem SOD s vybraným dodavatelem.
usnesením č. 16/1 k) schvaluje:
Provedení následujících menších investičních akcí a oprav:
Doplnění dětských hřišť na točně a u Kafarně o menší prvky v ceně cca 50 tis. Kč.
Prodloužení vodovodu, kanalizace a zpevnění povrchu na ulici Bolatické a Polní (Kozákova).
usnesením č. 16/1 l) schválilo:
Záměr prodeje parcely p. č. 589 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína vedené jako koryto vodního toku a
části parcely p. č. 596/1 cca 93 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína vedené jako trvalý travnatý porost
za cenu 25 Kč/m2.
usnesením č. 16/1 m) schválilo:
Přijetí části parcely p. č. 141 o výměře 1m2 jako daru od manželů Mušálkových.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 16/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 16/2 b) Informaci o příjmu daní v roce 2016 a za období 01 – 02/2017.
č. 16/2 c) Dotaci Římskokatolické farnosti Bohuslavice u Hlučína.
č. 16/2 d) Aktuální informace o postupu prací na Revitalizaci Špakovského rybníka a Dodatku č. 1
k SOD.
č. 16/2 e) Informaci o zahájení rekonstrukce domu č. p. 235 na obecní byty.
č. 16/2 f) Přípravu menších investičních akcích a opravách obecního majetku v roce 2017.
č. 16/2 g) Záměr prodeje parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína určené ÚP Bohuslavice
k zástavbě rodinnými domy.
č. 16/2 h) Aktuální stav jednání o parcelách s ÚZSVM a parcelách SPÚ.
č. 16/2 i) Výroční zprávu SOH na rok 2016.
č. 16/2 j) Monitoring komunitního plánování Hlučínska za rok 2016.
č. 16/2 k) Další informace z jednání rady obce 11. 1. a 7. 2. 2017:
Prodej nábytku, obrazů a knih. Výsledky Tříkrálové sbírky. Dopravní značení okolo
Moravce. Plán ZŠ na vybudování odborných učeben. Informace SVS. Vyhodnocení 1.
obecního plesu. VPP. Vítací tabule před obcí.
Ověřovatelé usnesení:
Lukáš Pašek

Petr Kubík

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
V Bohuslavicích dne 23. 2. 2017
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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/.
OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM EDISON
Jak jsme již informovali v minulém čísle obecního zpravodaje, na naší škole proběhl na přelomu
ledna a února projekt Edison, kdy do školy přijelo pět zahraničních studentů z různých států,
jmenovitě z Číny, Iránu, Indonésie, Gruzie a Ruska, ubytovali se v místních rodinách a po celý
týden seznamovali děti s kulturou své země a komunikovali s nimi anglicky.
Jako vždy, když člověk zkouší něco nového, před spuštěním projektu se mísily očekávání s určitými
obavami, jak to dopadne. Myslím, že mluvím nejen za sebe, když řeknu, že obavy se rozptýlily již
v neděli po příjezdu studentů a projekt nejen splnil, ale dokonce předčil naše očekávání.
Zahraniční studenti předávali informace nejen
formou prezentací, ale i prakticky, naši žáci si tedy
například mohli vyzkoušet, jakým způsobem se
čínské děti učí psát čínské znaky, zatančit si
indonéský obřadní tanec, napsat své jméno
gruzínskou abecedou nebo se naučit ruskou obdobu
české říkanky Vařila myšička kašičku, protože tři
ze studentů zavítali i do mateřské školky. Důležité
při tom všem bylo, že všechno probíhalo
v angličtině, takže pokud si to některé děti
neuvědomovaly do onoho týdne, po projektu zajisté
mnohé pochopily důležitost učení se cizímu jazyku,
poznaly své mezery v této oblasti, a hlavně: získaly
pořádnou motivaci.
Projekt byl přínosem i pro veřejnost, protože v pátek 3. 2. se
s cizinci uskutečnila beseda na obecním úřadě. Téměř
tříhodinový maraton probíhal v přátelské a uvolněné
atmosféře a starší i střední generace si dokonce mohla oprášit
ruštinu, protože závěrečná prezentace ruské studentky
proběhla právě v tomto jazyce. Záznam z tohoto setkání
můžete zhlédnout na TV Hlučínsko, zatímco sestřih
zajímavých momentů z průběhu školního týdne zpracovali
manželé Ilkovi a je umístěn na stránkách školy.
Velký dík na tomto místě patří všem hostitelským rodinám,
konkrétně
rodině
Pochopienových,
Štefkových, Tulisových a Haburových ze
Závady, které studentům otevřely svůj
domov, dělaly pro ně v daném týdnu
maximum a se studenty se tak navzájem
obohatili o zážitky a přátelství. Právě i díky
jejich odvaze jít do něčeho neznámého, jejich
vstřícnosti a spolupráci se projekt na naší
škole mohl uskutečnit a proběhl ke
spokojenosti všech.
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Na závěr vybírám z dojmů hostitelských rodin a ohlasů žáků. Příspěvky jsou kráceny.
„ (…) Žákům a také mně se tento projekt velmi líbí, protože nám to může hodně pomoci ve výuce
angličtiny a také se dozvíme hodně zajímavého o cizích zemích. Budu se moc těšit na další podobné
projekty.“
Johanka Kurková, 9. třída
„O projektu Edison si myslíme, že to byla velice dobrá zkušenost, dobrá aktivita do našeho všedního
týdne. (…)Každý den jsme se dověděli něco nového, například o kaligrafii, vaření čaje, jaké to je v
jeho rodné zemi atd. Celá rodina si procvičila angličtinu a získala mnoho zkušeností.“
Martin a Dominika Tulisovi
„Do projektu jsme šli s mírnou obavou, jestli to je dobrý nápad, ale určitě nelitujeme a jsme rádi, že
jsme se ho zúčastnili. "Náš" Khosy byl moc milý a veselý kluk, který byl pro každou zábavu a nebyl s
ním jakýkoliv problém, (…) dokonce nám i uvařil pravé indonéské kuře. Zažil u nás poprvé ve svém
životě sníh, poprvé bruslil, jezdil na saních - a být u toho byl i pro nás velký zážitek.
Největší přínos to byl určitě s angličtinou. Během tohoto týdne se u nás doma skoro pořád mluvilo
anglicky, aby i Khosy rozuměl, a nejednou došlo k úsměvným situacím při hledání těch správných
slovíček. Super byli i ostatní stážisté, se kterými jsme se během společných akcí spřátelili, a budou
nám chybět.“
rodina Haburova
„(…) Ptala jsem se našich dětí, jak by popsaly tento týden. Ty bez zaváhání odpověděly, že to byl
nejlepší týden v jejich životě.
Naše nová ruská kamarádka Stacy nám přirostla k srdci, je to člen naší rodiny a už ve středu se u
nás slzelo, když si děti uvědomily, že neděle (den odjezdu) se blíží. Dokonce se ptaly, jestli by s námi
nemohla zůstat napořád!
Měla jsem možnost poznat i ostatní studenty a všichni byli moc milí, takže my v tom máme úplně
jasno. Bude-li v budoucnu znovu možnost ubytovat nějakého stážistu z ciziny, tak bychom do toho šli
znovu. (…)Takže abych to shrnula, pro nás to byl super týden plný zážitků a emocí a dlouho budeme
vzpomínat.“
rodina Pochopienova
Zpracovala: Marie Kotzurová
Sportovní akce za I. pololetí ZŠ Bohuslavice
I v uplynulém pololetí školního roku jsme se zúčastnili sportovních
soutěží a nebylo jich málo. 4. 11. 2016 kluci 6. - 7. třídy mohli
změřit své síly v HALOVÉ KOPANÉ. Ta se odehrála v hale
v Bolaticích. Naši školu reprezentovali: Š. Dudek, J. Halfar, A.
Ostárek, D. Klemens, A. Pašek, J. L. Nquyen, T. Tkačík a M.
Foldyna. Kluci obsadili celkové 4.místo.
11. 11. 2016 se v Bolaticích
konalo již tradiční a vždy kvalitně
obsazené MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA VE FLORBALE. Naši
školu reprezentovali žáci 7. - 9. třídy: A. Cigán, L. Kučera, V. Cyrus,
J. Halfar, J. Kozák, L. Mika a Š. Dudek. Kluci předvedli velké
nasazení, dobrou hru a v konkurenci mnoha týmů obsadili celkovou
trochu smolnou, přesto pěknou 4. pozici. Hochům patří díky, medaile
byla doslova na dosah.
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13. 12. 2016 měli kluci 8. - 9. třídy možnost si spravit chuť na
turnaji ve FLORBALE. Což se podařilo a obsadili sice
nepostupovou, ale celkově dobrou 3. pozici. Reprezentovali: A.
Cigán, L. Kučera, V. Burian, J. Kozák, L. Mika, Š. Dudek a D.
Piskoř.
Po
delší
době
se
FLORBALOVÉHO
turnaje
zúčastnili i žáci prvního stupně.
Konkrétně žáci a žákyně 4.-5.
třídy. Naši školu 5. 12. 2016 v Opavě reprezentovali: Š. Štefek,
H. Janošová, D. Tulisová, T. Kučera, J. Krajíček, P. Dihel, K.
Freisler, M. Vitásek, L. Fiurášek, J. Pudichová, M. Kozáková.
V těžké konkurenci jsme se celkově umístili na 4. pozici.
I kluci 6. -7. třídy měli možnost zkřížit florbalové hole ve
své věkové kategorii dne 17. 1. 2017 Naši hoši obsadili celkovou
3. pozici. Ovšem pravda je, že zde bude ještě potřeba trochu píle.
Nasazení nechybělo, přesto techniku hry a ovládání míčku je
třeba ještě potrénovat. Naši školu reprezentovali: J. Halfar, Š.
Dudek, A. Ostárek, A. Pašek, J.L. Nquyen, T. Tkačík, J. Grzenia
a J. Theuer.
I ve druhém pololetí nás čeká řada soutěží, například:
šplh, sportovní gymnastika, vybíjená, fotbal, atletika… Přeji tedy
našim žákům mnoho úspěchů na sportovním poli, ale hlavně trpělivost a pevnou vůli překonávat
sama sebe a své limity v duchu fair play.
Mgr. Pavel Balcar
Pololetní výšlap na Praděd
Také letos byl odměnou pro žáky 5. a 7. třídy pololetní
výšlap, tentokrát na Praděd. Akce se uskutečnila 30.1.
a přálo nám krásné slunečné počasí. Po absolvování
cesty autobusem na Ovčárnu následovala pěší túra na
nejvyšší horu Jeseníků. Tu jsme s úspěchem zdolali.
Následovala návštěva tamní restaurace, abychom se
posilnili a vydali na cestu zpět. Dále naše kroky vedly
na Bílou Opavu a do Karlovy studánky. Domů jsme se
vrátili kolem páté hodiny plni nových zážitků.
Mgr. Irena Václavková, Mgr. Šárka Kupková
Valentýnské lyžování
Jako tradičně se 14. února uskutečnil již 5. ročník
„Valentýnského lyžování“. Opět jsme se vydali na
Vaňkův kopec. Tam nás čekal krásně upravený svah
a nádherné počasí. Proto si všichni lyžování užívali
plnými doušky. Nemohly chybět také „Valentýnky“,
které k tomuto dni určitě patří. Spokojeni jsme se po
celodenním lyžování vrátili domů.
Mgr. Irena Václavková, Mgr. Monika Valachová
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Maskot Citronek
23.2. se uskutečnila na naší škole již podruhé
výchovně vzdělávací akce, tentokrát s maskotem
Citronkem. Jednalo se o zábavně vzdělávací
přednášku o ovoci a zelenině, kdy maskot
Citronek učil děti 1. až 5. třídy proč je důležité
jíst ovoce a zeleninu. Akce proběhla v rámci
projektu „Ovoce a zelenina do škol“, který je
zaměřený na žáky 1. stupně. U dětí se setkala s
velkým ohlasem.
Mgr. Irena Václavková

Mateřská škola
Divadélko v MŠ
Dne 17. února navštívilo naší
školku divadélko „Beruška“.
Tentokrát
k nám
přijeli
s krásnou pohádkou s názvem
„Kouzlená slovíčka otevírají
srdíčka“. Děti se na pohádku
velmi těšily a se zaujetím
sledovaly celý děj pohádky.
Pohádka byla velice poučná a
naše děti dokázaly vždy správně odpovědět. Těšíme se, až k nám
divadélko opět zavítá s další zajímavou pohádkou.
Kolektiv MŠ
Pejsek ve školce
V naší školce nás navštívila sl. Nikol se svým psím šampionem Avarem.
Společně jsme se naučili, jak se máme k zvířatům chovat
a vyzkoušeli jsme si, jak se pes cvičí.
Odměnou nám bylo jeho krásné vystoupení.
pí. G. Markosová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Leden a únor ve školní družině byl velmi pestrý. Zima začala být
zimou a my jsme si jí mohli dosyta užít i se všemi zimními
radovánkami. Chodili jsme do Důlků bobovat, na školním hřišti
jsme stavěli sněhuláky, hráli zimní hry.
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Nezapomněli jsme ani na zvířátka kolem nás a
vyrobili jsme ptáčkům krmítka, které jsme zavěsili
na stromy v okolí naší školy.
Chodíme na procházky a to hlavně kolem
Špakovského rybníka, abychom se podívali, jak se
nám odbahňuje. Vysvětlili jsme si, proč se tato
práce dělá.

V úterý 31. 1. 2017 dostaly děti vysvědčení a
s družinkou jsme jeli na výlet a to do Hlučína. Již
tradičně jsme navštívili Městskou knihovnu, kde
se děti mají stále co učit a opět získali nové
informace. Poté jsme zavítali do cukrárny a také
jsme se prošli městem.

Na svátek zamilovaných jsme upekli s dětmi
dort. Tentokrát si děti vybraly šnečkový
s pudingem. Všem chutnal, někteří si vzali
kousek na ochutnání domů.
A tak jsme si zpříjemnili období zimy a už se
neumíme dočkat jara, na které jsme se začali
připravovat a to výzdobou školní družiny.
Za kolektiv školní družiny – Karin Herudková.

Knihovna
Statistika čtenářů
Statistika čtenářů od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období: 166
Z toho registrovaní uživatelé do 15 let: 74, nad 15 let 92
Počet knih k 31. 12. 2016 – 3 261, z toho krásná literatura 2 715, naučná 546
Počet exemplářů docházejících periodik: Květy, Dům a zahrada, Receptář, Historie, Vlastivědné
listy, Země světa, Hlučínsko, IN, ABC, Sluníčko, tvořivý Amos
Počet výpůjček k 31.12.2016 – 3 039 knih
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Burza knih
V rámci měsíce března – měsíc čtenářů, bude v místní knihovně probíhat burza knih.
Burza se bude konat v místní knihovně v týdnu od 6. března – 10. března 2017, a to jak
v dopoledních, tak odpoledních hodinách v době otevření OÚ. Do burzy knih můžete přinést
jakékoliv zachovalé knihy pro děti i dospělé (beletrii, naučné), které již doma nepotřebujete a
myslíte si, že by udělaly radost někomu jinému. Knihy, které vás zaujmou, si můžete bezplatně
odnést domů.
Marie Miková

Sport
Sportovní klub Bohuslavice
Výkonný výbor zve členy klubu na Valnou hromadu, která se bude konat na hřišti v sobotu
11. března od 16,00 !!! POZOR změna !!!
Na Valné hromadě se budou vybírat členské příspěvky ve výši 100,- Kč.
výbor klubu

Olympijský vítěz v Bolaticích!

Sportovní club Bolatice pořádá pro
sportovní jezdce i širokou veřejnost
v sobotu 8. dubna 2017 již tradiční
závod

horských

kol

„Bolatická

Třicítka 2017“. Start hlavního závodu
je ve 12 hodin u fotbalového hřiště. Na
trati, která vede zejména po lesních a
polních cestách, můžete sledovat jak
rekreační

jezdce,

tak

i

držitele

závodních licencí. Účast v letošním
ročníku přislíbil dokonce i olympijský
vítěz Jaroslav Kulhavý. Podrobnosti na
www.bolaticka30.cz
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Farní okénko
Doba postní?
Možná Vás překvapil nadpis, možná si říkáte, že je tam omylem otazník. Vždyť přece doba
postní bude také letos nedílnou součástí liturgického roku. Přesto v latině název této doby zní
„tempus quadragesimae“ – tedy „doba čtyřicetidenní“. Náš český název tak není úplně přesný,
protože slovem „postní“ vyjadřuje jen jednu stránku této doby. Smysl postní doby je ale větší a dá se
výstižně vyjádřit slovy proroka Joela:
Navraťte se (obraťte se, vraťte se zpátky) ke svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování,
shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem!
(Jl 2,13).
Program postní doby vyjadřuje nejlépe evangelium, které se čte na Popeleční středu:
Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci, aby došli slávy u lidí.
Když ty prokazuješ dobrodiní, ať to zůstane skryto, a tvůj Bůh, který vidí, i co je skryto, ti odplatí.
A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí tak, aby byli lidem na očích. Když
se modlíš ty, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Bohu. A tvůj Bůh, který vidí, i co je skryto, ti
odplatí.
A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Když se postíš ty, neukazuj lidem, že se
postíš. A tvůj Bůh, který vidí, i co je skryto, ti odplatí (srov. Mt 6,2-6. 16-18).
Z výše uvedeného textu lze tedy vyčíst tři pilíře postní doby, které jsou osvědčenou cestou k
Bohu: Modlitba, půst a almužna. Jsou jako trojnožka, jeden bez druhého nemohou fungovat a jsou
mezi sebou vždy propojeny. Ježíš jim souhrnně říká „spravedlnost“.
Almužna
Slovo almužna znamená z řečtiny milosrdenství. Jde o mnohem víc než o pár mincí žebrákovi.
Jde o to, že se máme stávat milosrdnými, tedy velkorysými, odpouštějícími lidmi, se srdcem milým
a otevřeným, že se máme stát Bohu podobnými. Je to cíl vysoký, ale krásný, jediný, k němuž má
člověk směřovat, chce-li se stát skutečně v plném smyslu člověkem. Je ovšem neuskutečnitelný bez
modlitby.
Modlitba
Modlitba není odříkávání modlitbiček, nýbrž trávení času s Bohem, stálý život v jeho
přítomnosti. Je ovšem neuskutečnitelná bez půstu.
Půst
S postem se pojí jedna z postních ideologií, kvůli které půst ztratil svůj hluboký duchovní
význam. Stal se z něj totiž obyčejný sebezápor, odřeknutí si „masa v pátek“ a „tanečních zábav“.
Postit se ale neznamená jen, že si něco odřeknu. Ale: zříkám se něčeho, abych získal něco jiného a
většího. Stávám se totiž citlivějším pro Boží přítomnost a díky tomu se také stávám milosrdnějším
člověkem.
o. Marek Žukowski, farář
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
3.3.

pá

18:00 Za členy živého růžence

4.3.

so

7:00 Výroční rekviem za Annu Kocurovou
6:45 Za Alžbětu Fojtíkovou, manžela, děti a + příbuzné

5.3.

ne

8.3.

1. neděle postní

9:30

Za Elfrídu Fussovou, rodiče z obou stran a za
sourozence

st

18:00

Na poděkování za dožitých 60 let, za + rodiče z obou
stran a živou rodinu

10.3. pá

18:00

Za + Marii Zlotou u příležitosti nedožitých devadesátin
a za rodinu Poledníkovu

11.3. so

7:00 Za + Jana a Adélu Čížovy

12.3. ne

2. neděle postní

6:45 Za Huberta Poštulku, rodiče a živou rodinu
9:30 Za živé a + farníky

15.3. st

18:00

Za + Josefa Manusche, manželku a příbuzné z obou
stran

17.3. pá

18:00

Za Herberta Günthra u příležitosti nedožitých 80 let,
syna a rodiny z obou stran

18.3. so

7:00 Za + Josefa Martynka

19.3. ne

3. neděle postní

6:45

Za + Josefa Kocura, + rodiče Kateřinu a Richarda
Kocurovy a za živou a + rodinu

9:30 Za + rodiče Birtkovy a prarodiče
22.3. st

18:00 Ke cti Panny Marie ustavičné pomoci

24.3. pá

18:00 Za rodiče Kindlové a děti

25.3. so

7:00 Za + Josefa Kocura, rodiče a švagra
Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ
Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti
12:00
PÁNĚ
životního jubilea 50 a 90 let

26.3. ne

4. neděle postní

6:45 Za živé a + farníky
9:30 Za + Aloise Kocura, rodiče a sourozence

29.3. st

18:00 Za Rozálii Fussovou, manžela, dceru, zetě a snachu

31.3. pá

18:00 Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu

1.4.

7:00 Výroční rekviem za Gertrudu Ostárkovou

so

6:45 Za Anežku Drabíkovou a manžela
2.4.

ne

5. neděle postní

9:30

Za + Josefa Zajíčka u příležitosti nedožitých 60 let a za
živou rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2017
Kotzur Radek
Barčová Věra
Sněhotová Marta
Šimečková Anežka
Dominik Bruno
Lichnovská Jana
Theuer Radek

Menschiková Marie
Dedková Josefa
Mašíková Olga
Ilek Martin
Nevřelová Marie
Kocurová Anna
Stoczková Marie

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
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2017.
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