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Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
že je březen první jarní měsíc nám jasně dokázalo
počasí posledního týdne, kdy se teploty dostávaly
přes dvacet stupňů. Příjemné počasí vylákalo
nejen pěší a cyklo turisty, ale hlavně „zahrádkáře“
na svoje pozemky. Důkazem jsou neustálé plné
kontejnery na zeleň, ale ty jsou na místech právě
za tímto účelem.
Pravidelně je březen měsícem, kdy se koná
poměrně málo společenských akcí a nejinak tomu
bylo i letos. Svoji činnost vyhodnotili na
členských schůzích zahrádkáři, myslivci i
sportovci. V sobotu 18. března se konal
v tělocvičně školy turnaj ve stolním tenisu. Svátek
oslavili učitelé a poslední čtvrtek v měsíci se
uskutečnilo tradiční setkání seniorů. Poslední
víkend zahájili jarní část soutěže naši fotbalisté,
bohužel po velmi špatném výkonu odjeli
s debaklem z Darkoviček. První dubnovou sobotu
jsme mohli zhlédnout úspěšné divadelní
představení
„Světáci“
v provedení
Štěpánkovického ochotnického spolku.
Na katastru obce došlo v uplynulém měsíci
k jedné výrazné změně. Zatímco na fotografii na
úvodní stránce vidíte objekt bývalého lihovaru se
svou dominantou, ve skutečnosti již komín
nenajdete. V loňském roce zahájil Státní
pozemkový úřad jednání ohledně odstranění
staticky nejisté stavby, a tak byl komín v průběhu
jednoho březnového týdne zbourán.
Rozběhly se práce na budování obecních bytů.
Došlo k jedné změně. Počet bytů se snížil na šest,
s tím, že všechny byty v poschodí budou
dvoupokojové. Byty by měly být dokončeny
v červenci letošního roku a předány k užívání od
září nebo října. V současné době nemáme žádná
kritéria, podle kterých budou byty přidělovány. Ty
projedná a schválí zastupitelstvo obce na červnovém
jednání. Teprve potom bude vyhlášena výzva a
přijímány žádosti. Práce na odbahnění rybníku
[Zadejte
pokračují
dletext.]
harmonogramu.

V měsíci dubnu proběhne monitorování kanalizace
na ulici Školní a vyhlášení výběrového řízení na
opravu povrchu této komunikace. Bude také
vybrána firma, která provede položení umělého
povrchu víceúčelového sportovního hřiště. Ke
svému jednání se sejde rada obce a uskuteční se
zasedání obecního zastupitelstva. Všechny seniory
zvu na přátelské posezení v kulturním domě, které
se bude konat ve druhé polovině měsíce. V sobotu
22. dubna 2017 se již po třicáté druhé uskuteční
v bohuslavickém kulturním domě otevřený šachový
turnaj o přeborníka obce, který je součástí seriálu
Grand Prix České republiky v rapid šachu. Na
poslední pátek připraví Klub rodičů pro děti tradiční
„Pálení čarodějnic“. V sobotu 29. dubna bude první
letošní opékání makrel u hasičské zbrojnice.
Ve druhém jarním měsíci oslaví křesťané svoje
největší svátky Velikonoce. Po čtyřicetidenním
postním období začne slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně doba velikonoční.
Přeji nám všem krásné jarní dny a pohodu v životě.

Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2017
28. zasedání rady, úterý 15. 3. v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice vzala na vědomí:
Informace o smlouvách s OSA.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 02/2017. Výběr daní za I. - II. 2017.
Přípravu rozpočtového výhledu obce Bohuslavice na období 2019 – 2021.
Informace o změně RUD od roku 2018 a EET.
Aktuální informace o akci „Revitalizace Špakovského rybníka“.
Informace o převodu části parcely p. č. 1556/1 do majetku obce Bohuslavice.
Informace o chystané opravě ulice Školní.
Návrh cenové nabídky na vyhotovení geometrického plánu na oddělení hranice chodníků a
komunikaci v průtahu obce Bohuslavice.
Informace o přípravě projektu Bezpečnost v dopravě v obci Bohuslavice.
Žádost o vybudování kanalizace.
Možnosti dotace na Brownfieldy a CAS a kulturní akce.
Žádost o koupi parcely.
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.
Informace o počtu dětí v MŠ a žáků do 1. tříd od školního roku 2017/18.
Přípravu obecního kalendáře na rok 2018.
Schválila:
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8019266/VB002.
Smlouvu o právu provést stavbu mezi
Souhlas se jmenováním obce Bohuslavice do funkce opatrovníka.
Zakoupení nové vibrační desky a bouracího kladiva pro obec Bohuslavice.
Podmínky zapůjčování štěpkovače na větve občanům Bohuslavic.
Nákup 2 ks kancelářských PC.
Nákup 4 ks pružinových houpadel na doplnění dětských hřišť v obci.
Hospodaření ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2016 a použití hospodářského výsledku za rok 2016.
Cenovou nabídku a SOD na garanta stavby oprava domu č. p. 235. Pověřuje starostu podpisem
SOD.
Zadání PD na akci oprava domu č. p. 482 a vybudování sběrného místa pro tříděný odpad.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 18,00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Zapůjčení štěpkovače větví
Rada obce schválila možnost zapůjčení elektrického štěpkovače na větve pro občany. Cena je 100,Kč na den. Drtit lze větve do průměru 4 cm. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Setkání seniorů
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se uskuteční v 16.00 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.
Kalendář na rok 2018
Obec Bohuslavice každoročně vydává svůj kalendář. V roce 2018 bude téma „RETRO
KALENDÁŘ BOHUSLAVIC“ (rok 1960 – 1975). Obracíme se proto na Vás s prosbou, kdo máte
tématické fotografie z tohoto období, doručte je prosím na OÚ – p. Mikové, nebo zašlete e-mailem
na adresu marie.mikova@bohuslavice.eu nejpozději do 12. 5. 2017. Po zpracování budou fotografie
vráceny majiteli. Děkujeme.
Marie Miková
Vyúčtování dotace nad 50 tis. Kč poskytnuté v roce 2016
SK Bohuslavice
Celková dotace
Čerpání dotace
Spotřeba materiálu sportovního – branky, sítě
Spotřeba materiálu na údržbu – hnojivo, postřik, vápenec
Spotřeba materiálu na údržbu – oprava plotu, drobné opravy
Spotřeba PHM
Spotřeba elektrické energie, plynu, vody – poměrná část 1/2
Cestovní náhrady – doprava žáků a dorostenců
Ostatní služby – nájmy - tělocvičny, hřiště s umělým povrchem
Ostatní služby – doprava autobusy na utkání, část nákladů (celkem 39.238,--)
Ostatní služby – provozní ½ nákladů
Odměny trenérů (minižáci, žáci, dorost)
Celkem čerpáno

290.000,-49.620,-21.441,-34.180,-19.285,-55.078,-4.670,-17.162,-14.895,-17.269,-56.400,-290.000,--

Římskokatolická farnost Bohuslavice
Celková dotace

200.000,--

Čerpání dotace
Oprava varhan
Celkem čerpáno

200.000,-200.000,--
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Návrh závěrečného účtu obce Bohuslavice k 31.12.2016
Rozpoč.skladba
Paragraf

Hospodaření

Položka

PŘÍJMY

Upravený rozpočet 2016
v Kč

k 31. 12. 2016

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

4 415 383,40

1112 Daň z příjmů FO ze samost.vyd.činnosti

480 810,36

1113 Daň z příjmů FO srážková
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec
1211 Daň z přidané hodnoty

4 400 000,00
550 000,00

468 640,19

470 000,00

4 843 896,44

4 700 000,00

136 990,00

137 000,00

8 870 273,14

8 800 000,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků

82 784,00

85 000,00

1341 Poplatek ze psů

26 001,00

27 000,00

5 349,00

6 000,00

1351 Odvod výtěžku z provozování VHP

90 910,89

90 000,00

1361 Správní poplatky

24 970,00

25 000,00

1 215 657,88

1 200 000,00

22 090,00

22 090,00

4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu

304 800,00

305 000,00

4116 Neinv.dotace na veřejně prosp.práce od ÚP + SÚPM

787 951,00

780 000,00

9 533,00

9 533,00

4122 Neinv.přijatý transfer od kraje pro hasiče 2015

16 970,00

16 970,00

4222 Invest.transfér od kraje na projekt revitalizace rybníku

51 000,00

102 000,00

600,00

0,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostran.

1511 Daň z nemovitostí
4111 Neinv.dotace na volby do krajských zastupit.

4116 Neinv. dotace pro hasiče 2016

1014

Odchyt psa

2219

Ost.zál.poz. komunikací – chodníky,dlažba

10 776,00

12 000,00

2310

Vodné + ost. příjmy související s vodným

902 554,00

900 000,00

2321

Poplatek za užívání kanalizace

210 099,00

210 000,00

175 237,00

175 500,00

3113

2324 Pojistné plnění – havárie vody v ZŠ

3314

Příspěvky na místní knihovnu, kopírování

12 040,00

12 000,00

3319

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

60 635,00

60 000,00

3 796,00

4 000,00

10 340,00

13 000,00

3341

2111 Hlášení místního rozhlasu

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

3392

Pronájem kulturního domu

3612

Pronájem bytu

19 580,00

20 000,00

3613

Pronájem domu služeb – květena

49 417,00

50 000,00

3632

Hřbitovní poplatky –pronájmy hrobových míst

46 313,00

47 000,00

3639

Hospodářská budova + sběrný dvůr, sklady

84 198,00

85 000,00

3722

Platby občanů za popelnice – komunální odpad

690 009,00

680 000,00

3725

Přijaté příspěvky za sběr a svoz ost.odpadů,příspěvek
od EKOKOM

3745

73 168,00

70 000,00

222 705,50

223 000,00

Prodej dřeva, pronájem, zapůjčení nářadí

7 610,00

10 000,00

6171

OÚ – dovoz obědů, pronájmy, ost. příjmy

108 518,00

100 000,00

6310

Příjmy z úroku, z věc.břemen, z prodeje pozemků

31 351,86

30 000,00
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6402

Pron. plyn. zař. za 2015, vratka dotace jazyk.vzdělávání

202 709,00

202 800,00

6409

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

188 411,00

189 000,00

24 964 077,66

24 818 893,00

5 070 867,44

5 070 800,00

-1 000 000,00

-1 000 000,00

CELKEM PŘÍJMY
Financování
8115 Zůstatek roku 2015
8124

Dlouhodobý úvěr 5 mil. - splátky

8901

DPH –přenes.daňová povinnost

1 192 852,08

0,00

CELKEM FINANCOVÁNÍ

5 263 719,52

4 070 800,00

Konečný zůstatek k 31. 12.2016 …6 410 999,45 Kč

– Základní běžný účet
2 758 881,42 Kč
- Podúčet – Popelnice
2 491,00 Kč
- ČNB
3 649 627,03Kč

Rozpočtová skladba
Paragraf

Hospodaření v Kč

Položka

VÝDAJE

Pobíhající psi

1014
1070

Rybáři – elektrická energie

2212

Místní komunikace,údržba, opravy, rekonstr. Okružní

Ost. pozem. Komunik. – chodníky,park.plochy

2219
2219

6121 Techn. zhodnocení chodníku Polní

2219

6121 Lávka pro pěší – mostek u KD

2219
2221

UZ 1 6121 Projekt cyklostezky
5193 Dopravní obslužnost

Upravený rozpočet
2016 v Kč

k 31.12.2016

19 873,00

20 000,00

4 201,00

4 000,00

4 894 321,66

4 935 000,00

98 049,00

105 000,00

234 410,00

235 000,00

94 331,00

96 000,00

16 093,00

50 000,00

98 672,00

100 000,00

24 974,00

26 000,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

2229

Obchvat Moravce – přel. sloupu + povrch

848 509,14

850 000,00

2310

Provoz vodovodu – neinv. + invest. náklady

384 923,74

400 000,00

2321

Provozní výdaje na kanalizaci

120 630,00

123 000,00

2 032 233,26

2 077 000,00

2321

6121 Techn.zhodnocení kanalizace Okružní

2333

Úpravy vodních toků-čištění potoka, zpevnění břehů

388 335,25

400 000,00

2341

Revitalizace Špakovského rybníka - projekt

127 050,00

127 000,00

3113

ZŠ –neinv. přísp. na provoz + nájmy tělocvičny a hřiště

1 970 000,00

1 970 000,00

3113

ZŠ sněhové zábrany, závora

156 344,20

157 000,00

3113

5336 Pojistné plnění – havárie vody

175 237,00

175 500,00

3113

5321 Neinv.transfér na provoz odl.prac.MŠ Závada

214 200,00

214 200,00

ZŠ – oprava prolézaček, ventilace MŠ

11 895,00

12 000,00

3314

Místní knihovna

39 992,20

40 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce

449 963,73

450 000,00

200 000,00

200 000,00

3113

3330

5171

6323 Investiční dotace církvi

3341

Místní rozhlas – neinvestiční náklady

57 897,00

60 000,00

3349

Zpravodaj

69 656,00

80 000,00

3391

Mezinár. spolupráce - Závažná Poruba

4 150,00

5 000,00
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KD-provoz,materiál, opravy, údržba

3399

Sbor pro občanské záležitosti

3419
3421, 3429

Duben 2017
449 972,68

450 000,00

86 983,00

90 000,00

Neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

290 000,00

290 000,00

5229 Neinvestiční dotace organizacím a spolkům

272 000,00

272 000,00

203 900,58

204 000,00

0,00

5 000,00

36 641,50

38 000,00
200 000,00

3421

Dětská hřiště – herní prvky

3612

Bytové hospodářství – Kilovňa

3613

Dům služeb

3631

Veřejné osvětlení

191 799,70

3632

Provoz hřbitova – neinvestiční náklady

28 286,90

3639

Kadeřnictví,bývalé družstvo – provozní náklady

3722
3723

30 000,00

99 981,30

100 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

702 734,03

750 000,00

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

672 869,97

700 000,00

3739

5365 Poplatky za odběr podzemních vod

151 218,00

152 000,00

3745

Péče o vzhled obce a údržba zeleně

397 969,60

400 000,00

4222

Věřejně prospěšné práce

724 763,42

740 000,00

Ostatní sociální péče a pomoc rodině

10 000,00

10 000,00

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

46 353,47

50 000,00

4339

5492

4350
4350

6121

Sociální byty – RD čp. 235

250 300,00

251 000,00
40 000,00

4351

Pečovatelská služba, sociální pomoc,dovoz obědů

37 161,01

5512

Požární ochrana – provozní náklady

307 685,95

6112

Zastupitelstvo obce

965 926,75

980 000,00

6115

Volby do krajských zastupitelstev

21 929,00

22 090,00

6171

Činnost místní správy, sociální fond

3 537 729,49

3 600 000,00

6310

Úroky + popl. za vedení účtu

67 116,20

80 000,00

6320

Pojištění majetku obce + autoflotila

105 892,00

125 000,00

1 103 138,00

1 104 000,00

63 300,00

64 000,00

309 533,00

6399

5362 Daň z příjmů právn. osob za obec, DPH

6399

6130 Pozemky

6402

5364 Vratka dotace z min. let – jazykové vzděláv.

201 949,00

202 000,00

6409

Ost.neinv.dotace-SOH, SOMH, SMS

53 255,00

70 000,00

6409

5901 Rezervy
CELKEM VÝDAJE

0,00
23 816 797,73

4 649 370,00
28 889 693,00

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
„Drogy, média a rocková hudba“
Ve čtvrtek dne 9. března se zúčastnili žáci všech ročníků naší školy preventivně zaměřeného
výchovného koncertu pod názvem „Drogy, média a rocková hudba.“ Obsahem akce byla prezentace
skladeb hudebních velikánů, jejichž životní styl byl spjat s užíváním drog a omamných látek a
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seznámení dětí se smutnými osudy těchto slavných osobností. V této souvislosti byli žáci poučeni o
škodlivosti drog a rizicích spojených s jejich užíváním.
Mgr. Andrea Kupková, školní metodik prevence
Exkurze žáků 8. a 9. ročníku
V úterý 14. března se vydali žáci osmé a deváté
třídy v rámci výuky chemie a volby povolání na
exkurzi do automobilového závodu Hyundai a
pivovaru Radegast v Nošovicích.
Na vlastní oči jsme tak mohli vidět provoz a
výrobní linku oblíbené automobilové značky a
přesvědčit se také o důležitosti znalosti cizích
jazyků a moderních technologií pro budoucí
povolání. Obdivovali jsme zejména práci přesně
naprogramovaných a seřízených robotů a připadali
jsme si jako ve scifi příběhu.
V pivovaru jsme se seznámili s postupem přípravy
tradičního českého zlatavého pěnivého moku. Zde
nás nejvíce zaujala samotná stáčírna piva a skladovací prostory se 3 000 000 lahví piva.
Mgr. Andrea Kupková
Prezentace 2017
Již po čtvrté jsme
se
zúčastnili
SOUTĚŽE PRO
ŽÁKY
ZÁKLADNÍCH
ŠKOL v
tvorbě
počítačových
prezentací
PREZENTACE
2017. Tuto akci
organizuje Střední
škola průmyslová
a
umělecká
v Opavě.
Z vybraných
prezentací postoupila do okresního kola Johanka Kurková z 9. třídy se svou prezentací Chudoba a
dětská práce. V týmové soutěži ve znalostech z oblasti informačních technologií skončilo naše
družstvo na 4. místě. Tyto letošní úlohy nebyly vůbec jednoduché a jejich splnění předpokládalo
nejen spolupráci všech členů družstva, ale i dobrou znalost angličtiny a schopnost logického
uvažování. Děkujeme zároveň za vzornou reprezentaci školy Honzovi Kupkovi, Markétě Halfarové
a Patricii Meinhardové, kteří doprovodili Johanku Kurkovou.
Mgr. Karla Poštulková
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Exkurze v ČT
Naše redakce školního
časopisu
Pohodář
navštívila Českou televizi
v Ostravě. Mohli jsme si
prohlédnout 2 vysílací
studia, režijní komplex a
digitální obrazovou střižnu. Exkurze se všem redaktorům moc
líbila.

Mgr. Karla Poštulková
Projekt EMISE
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 byli žáci 4. třídy Základní školy v Bohuslavicích seznámeni s Projektem
Emise. Děti si vyslechly prezentaci o čistotě ovzduší v našem kraji, zároveň si mohly zopakovat, co
všechno není vhodné spalovat v kotlích. Dále jim bylo vysvětleno, že používáním nesprávných paliv
vdechujeme škodlivé látky, a dochází tak k ohrožení lidského zdraví. Své zdraví ohrožujeme také
konzumací plodin, na něž dopadají kyselé deště.
Prezentace byla doplněna filmovými ukázkami, ve kterých byly prakticky znázorněny zásady
správného topení. Všichni žáci byli dále informováni o kotlíkových dotacích, které mohou být
čerpány na koupi nového kotle, jenž zajistí šetrnější dopad na životní prostředí. Děti na závěr kladly
spoustu dotazů, což vypovídá o velkém zájmu o tuto problematiku i o jejich snaze něco změnit, což
je i nejdůležitějším cílem všech členů Projektu Emise.
Jakub Výtisk, student Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně
Šplh
Dne 1. 2. 2017 se žáci naší školy zúčastnili
soutěže ve šplhu družstev 4. a 5. tříd základních
škol. Děvčata ve složení Černovská Amálie,
Šenkýřová Charlotte, Kamrádová Anna a Mokrá
Adéla se umístila na 10. místě. Družstvo chlapců
tvořili Vitásek Jan, Krajíček Jakub, Freisler Karel
a Kroupa Tomáš a získali 11. místo. Mezi
jednotlivci se nejlépe umístili Černovská Amálie
a Vitásek Jan.
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Sportovní gymnastika
Dne 23. 2. 2017 se po několika letech naše škola
zúčastnila okresního finále ve sportovní
gymnastice dívek základních škol. Soutěž se
konala na ZŠ Šrámkova v Opavě a zúčastnilo se
jí celkem 15 škol z celého Opavska. Soutěžilo se
v trojboji, který zahrnoval gymnastickou sestavu
na prosných, přeskok a sestavu na hrazdě. Naši
školu reprezentovala Kubíková Lucie, Haburová
Viktorie, Kubíková Markéta a Majorošová
Tamara. Děvčata se umístila na krásném 7.
místě. V jednotlivcích dosáhla nejlepšího
umístění Kubíková Lucie. Dívkám blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Martina Mimlichová
Pasování prvňáčků na čtenáře
První jarní den - 20. 3. 2017 byl pro naši první
třídu velmi slavnostní. Ráno jsme se všichni
sešli v místní knihovně, kde nás přivítala paní
knihovnice. Aby mohli být žáci pasováni na
čtenáře, museli nejdříve poznat různá písmena
a také přečíst každý jednu větu neznámého
textu. Poté teprve, seřazeni podle abecedy,
přijímali gratulace od paní učitelky, paní
ředitelky a paní knihovnice. Dostali pamětní
listy, placky čtenáře, pěkné knížky a záložky
se svými jmény. Pak si všichni prohlédli
knihovnu, někteří se hned rozhodli, že se do
knihovny přihlásí a budou si moci vypůjčené
knížky přečíst. Dík patří paní knihovnici, která přispěla k této slavnosti, kterou si prvňáčci budou
jistě dlouho pamatovat.
Mgr. Zdeňka Birtková

Mateřská škola
Divadélko „LETADLO“ v MŠ
V pátek 31. 3. navštívilo naší školku divadélko
„Letadlo“.
Přijeli
k nám
s pohádkou
„Cestujeme do Austrálie“. Pohádka byla pro
děti velmi poučná. Dozvěděly se, která zvířátka
žijí v Austrálii a čím se živí. Děti celou dobu
sledovaly pohádku s nadšením a mnohokrát se
do děje i zapojily. Herci byli za krásnou pohádku odměněni velkým
potleskem dětí. Doufáme, že divadélko „Letadlo“ v budoucnu opět zavítá do naší školky s další
krásnou a poučnou pohádkou.
Kolektiv MŠ
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Sport
Josefovský turnaj ve stolním tenise
Dne 18. 3. 2017 se uskutečnil Josefovský turnaj ve stolním tenise ve zdejší
tělocvičně za účasti 18-ti dospělých a 5-ti žáků. Dospělí přijeli až z FrýdkuMístku, další z Dolního Benešova a okolí.
Z žáků se umístil na 1. místě Lukáš Mika, na 2.
místě Erik Biegoň, a na 3. místě Daniel Piskoř.
Z řad dospělých byli nejlepší Frýdečáci. 1. místo
Kratochvíl J., 2. Suchánek M. 3. místo Buhla
Alois a 4. místo ing. Miketa Lukáš.
Mezi borce z Frýdku, kteří obsadili první a páté
místo se dokázali probojovat jen Buhla a
Miketa. Je třeba neopomenout nejstaršího hráče
Erharda Kocura. Při jeho věku 83 let si vedl
velice dobře a obsadil 8. místo.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se za rok
na ještě větší účast.
Za Bohuslavské důchodce Alois Buhla

32. ročník šachového turnaje
V sobotu 22. dubna 2017 se již po třicáté druhé uskuteční v bohuslavickém
kulturním domě otevřený šachový turnaj o přeborníka obce, který je součástí
seriálu Grand Prix České republiky v rapid šachu.
Fandové i laici se tak budou moci setkat se špičkami českého šachu.
Účast potvrdil nejlepší český šachista a zároveň dvacátý pátý hráč světového
žebříčku, GM David Navara. Přihlášený je rovněž úřadující mistr České
republiky v šachu jednotlivců
IM Vojtěch Plát. Nebude scházet ani
bohuslavická šachová jednička, IM Tadeáš Kriebel, který s týmem 1.
Novoborského šachového klubu vybojoval v sezóně 2016 v extralize mistrovský titul.
Výsledky a část partií bude přenášena přímým přenosem, takže ti, co nebudou moci být na
místě, mohou sledovat dění na sále na svém počítači. Ing. Horst Poštulka, jako zakladatel turnaje, by
měl určitě velkou radost.
Webové stránky turnaje:

http://sachy-msa.dolnibenesov.net/bohuslavice.php

Výsledky: http://chess-results.com/tnr260959.aspx?lan=5
Leo Vitásek

Duben 2017

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 292

Stránka | 12

Papirshow 2017
Dne 18. 3. 2017 se v Ostravě uskutečnila již tradiční soutěž modelářů papírových modelů s názvem
Papirshow. Již po čtvrté v řadě měla i naše obec zastoupení na této soutěži. Jiří Lasák v letošním
roce přihlásil do soutěže model Liaz 101 CAS 20 s dvoukolovým požárním čerpadlem DS-16 a
přívěsným vozíkem PPS 12 s čerpadlem PS 12. Hodiny strávené nad tímto modelem se vyplatily a
byly z toho nádherné výsledky. V kategorii MT (Malá technika) obsadil Jiří Lasák 2. místo,
v kategorii o nejlepší model vydavatele Františka Sochora (Firebox) obsadil 1. místo a jako bonus
získal 1. místo a pohár za nejlepší model záchranářské techniky, neboli cenu IZS (Integrovaného
záchranného sboru). Do příštího roku se chystají další novinky a nové modely, tudíž se máme na co
těšit a budeme doufat v další úspěch příští rok, ale také na jiných soutěžích a výstavách.

Jiří Lasák

Do Muzea Hlučínska symbolicky zavítali Masaryk s Benešem
Stejně jako jarní příroda začíná pomalu hýřit barvami rašících
květů, tak prostory Muzea Hlučínska ožily nejroztodivnějšími
tvary vystavovaných klobouků. Až do června zde totiž bude
k vidění výstava s názvem Dámy a pánové, držte si klobouky!
Na výstavě je prezentováno více než 100 klobouků,
prostřednictvím kterých je zachycen jak průřez vývojem
pokrývek hlavy za posledních 200 let, tak i rozličnost forem
tvarů a materiálů. Exponáty zachycují výstřelky dámské i
pánské módy, vojenské přilby a čepice, klobouky kočích a
lokajů, pokrývky hlavy podle různých profesí, ale třeba i
klobouky náboženského charakteru. Návštěvník tak bude moci
porovnat kvadrátky kněží i rabínů, nebo se pokochat krásou
kardinálského klobouku. Výstava obsahuje i nejrůznější
pokrývky hlavy ze všech koutů světa. Indonésii reprezentují
svatební čepice, severní Ameriku zastupuje pravé mexické
sombrero, klobouk kovboje a černošského sluhy. Mezi vystavenými exponáty je k vidění také
klobouk z Číny nebo z Uzbekistánu. Milovníky přírody pak jistě zaujmou pokrývky hlavy vyrobené
z houby choroše, lesní trávy nebo smrkové kůry. Část výstavy je věnována výrobě klobouků, která
má u nás dlouholetou tradici. Pro návštěvníky je připraven krátký film, který dokumentuje celý
výrobní postup od králíka spokojeně přežvykujícího zelný list, až po výslednou buřinku. „Málo se
ví, že novojičínské fabriky zásobovaly svými výrobky téměř celý svět.
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Například klobouky kovbojů se nevyráběly v Americe, ale u nás. Ze Spojených států se dovážela
bobří srst, z níž se v Novém Jičíně vyráběly speciální klobouky, a ty pak putovaly zpátky do
Nového světa,“ přiblížil jeden z aspektů kloboučnické výroby ředitel muzea Metoděj Chrástecký.
„A další zajímavostí je, že jeden z pobočných závodů jičínské firmy Hückel, předchůdce dnešního
Tonaku, byl v německé Ratiboři. Výroba tedy nebyla výlučnou záležitostí Nového Jičína,“ doplnil
ředitel. Největší lákadlo ovšem představují klobouky a čepice tří československých prezidentů, kteří
navštívili Hlučín. Součástí výstavy je také fotokoutek, kde si návštěvníci mohou některé klobouky
sami vyzkoušet. Výstava klobouků byla realizována ve spolupráci s Muzeem Novojičínska a potrvá
do 9. června 2017.
Jiří Neminář

Farní okénko
Neměnil svět zabíjením
Nezměnil svět zabíjením,
ale tím, že se sám
nechal přibít na kříž…
Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a smrti nad láskou a životem.
Ale nestalo se tak! Na Golgotě byl sice vztyčen kříž, na kterém visí mrtvý muž, ale tento muž byl
„Synem Božím“.
O Velikonocích prožíváme tragickou událost jedinečného muže, který změnil svět nikoliv tím, že
zabíjel druhé, ale tím, že se sám nechal zabít přibitím na kříž. Tento člověk, který svým vrahům
odpouští, když ho zabíjejí, je Synem Božím, který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka... ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na
kříži“ (Flp 2,7-8).
Kristus umírá na kříži
Z lásky k nám!
Bolestné umučení Ježíše představuje vrchol zjevení lásky Boží ke každému z nás: „Bůh tak miloval
svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“
(Jan 3,16). Z lásky k nám Kristus umírá na kříži!
Během dvou tisíciletí se zástupy mužů a žen nechávaly přitáhnout tímto tajemstvím a následovaly
jej, aby jako on a s jeho pomocí daly svůj vlastní život jako dar ostatním. Mnozí z nich nám
zůstávají neznámí. I v této době je mnoho lidí, kteří v tichu svého každodenního života spojují své
utrpení s Kristovým a stávají se apoštoly pravé obnovy!
Budeme žít s Kristem
Na Golgotě se tyčí kříž, ale pohled naší víry míří k rozbřesku nového dne. Zakoušíme již radost a
zář Velikonoc. „Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme
žít“ (Řím 6,8). S touto jistotou pokračujme na naší cestě.
Vám všem radostné Velikonoce ve světle vzkříšeného Pána!
o. Marek Žukowski
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
Za Heriberta a Elfrídu Štefkovy, rodiče a
příbuzné

5.4.

St

18:00

7.4.

Pá

18:00 Za členy živého růžence

8.4.

So

7:00

Za + Helenu Theuerovou, manžela a rodiče z
obou stran

6:45

Za + Cecílii Kozákovou, manžela, + příbuzné
a duše v očistci

9:30

Za Rudolfa Šebestíka, rodiče, sourozence a
rodiče Kučerovy

9.4.

Ne

Květná (Pašijová) neděle

18:00 Za + Blanku Breuerovou a za živou rodinu

12.4.

St

13.4.

Čt

ZELENÝ ČTVRTEK

14.4.

Pá

VELKÝ PÁTEK

18:00 Velkopáteční obřady

15.4.

So

BÍLÁ SOBOTA

20:00 Za živé a + farníky

Ne

Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

16.4.

Pondělí velikonoční

18:00

9:30

Za + kněze Josefa Kaldu, Vincence Hurníka,
Bedřicha Dombka a P. Fuse

Za motorkáře
motocyklů)

z

Bohuslavic

(žehnání

14:30 Za dar zdraví pro živou rodinu
6:45 Volný úmysl – je možno si zapsat v sakristii

17.4.

Po

19.4.

St

18:00

Za + Lýdii Dominikovou, + rodiče z obou
stran a za živou rodinu

21.4.

Pá

18:00

Za + Jana Veverku, rodiče Veverkovy a
Poledníkovy a za živou rodinu

22.4.

So

7:00 Za + Valtraudu Kučerovou a + příbuzné
2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ)

6:45 Za živé a + farníky

23.4.

Ne

26.4.

St

18:00 Za + Josefa Kocura, rodiče, tchána a tety

28.4.

Pá

18:00 Za + Aloise Hurného a rodiče z obou stran

29.4.

So

Svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy

Ne

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

30.4.

9:30

Na poděkování za 30 let společného života a
dar zdraví pro celou rodinu

7:00

Za + Kláru Liškovou u příležitosti nedožitých
sta let, za dva manžely a + příbuzenstvo

6:45

Za + Arnolda Janoše, + rodiče s prosbou o dar
zdraví

9:30 Za živé a + členy hasičského sboru
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci dubnu 2017
Fojtíková Kristina
Hanskeová Anna
Pchálková Edeltrauda
Štefek František
Newrzellová Hedvika

Vitásková Lucie
Engliš Karel
Hurná Magdalena
Halfarová 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

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 292 duben 2017 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. dubna 2017.
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