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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,

přeji nám všem mnoho pohody, zdraví a
Božího požehnání v roce 2018.
Prosinec přinesl několikrát sněhové srážky, ale
bílá pokrývka nikdy dlouho nevydržela, tak i
Vánoce 2017 byly na blátě. Nejnižší teploty byly
uprostřed měsíce, kdy se noční teploty několik
dnů po sobě pohybovaly pod bodem mrazu.
Nejtepleji bylo 12. den měsíce a potom v průběhu
vánočních svátků.
V prosinci se uskutečnilo zasedání rady a
zastupitelstva obce. Na jednání zastupitelstva byly
vyhodnoceny akce za rok 2017, schválen rozpočet
obce na rok 2018, plán investic a oprav na
následující rok. Byl také schválen cenový výměr
na svoz odpadu, který se po mnoha letech
zvyšoval, cena vodného zůstává na loňské úrovni.
První adventní neděle a s ní spojena tradiční a
úspěšná výstava Kouzlo a vůně perníku připadla
až na první prosincový víkend. Tématem byly
hračky. O první sobotě se také rozsvítil Vánoční
strom, ale o tom jsem psal již minule. Čekaly nás
další zajímavé společenské i sportovní akce.
V úterý 5. prosince si děti přišly pro nadílku od
Sv. Mikuláše před obecní úřad. Akci opět pořádal
Bohuslavický oříšek. V sobotu se uskutečnil 2.
adventní koncert v našem kostele. Ve středu 13.
12. se žáci a občané připojili k akci Česko zpívá
koledy. Následující sobotu se konal tradiční
Vánoční jarmark. Krásnou tradicí Štědrého dne je
Živý Betlém. Vystoupení mladých farníků shlédlo
mnoho lidí z obce i okolí. Ze setkání si také mohli
diváci odnést domů Betlémské světlo. Následující
den uspořádala farní mládež Štěpánskou zábavu
v sále kulturního domu.
Vánoční svátky se nikdy neobejdou bez
sportovních turnajů. Nejinak tomu bylo i koncem
uplynulého roku. Na Sv. Štěpána to byla soutěž o
nejlepšího hráče v karetní hře „66“. Stejný den
proběhl také turnaj v nohejbale „Memoriál Jana
Kotzura“
v
tělocvičně
základní
školy.
Bohuslavický
volejbalový klub uspořádal turnaj
[Zadejte text.]
pro příznivce tohoto sportu pro místní i celky
z okolních obcí v sobotu 30. prosince.

Ve čtvrtek se konal v sále kulturního domu další
ročník turnaje ve stolním tenisu, poprvé jako
„Memoriál Josefa Nováka“. Volný čas využili
občané k individuálním vycházkám i delším
organizovaným pochodům do krásné okolní
přírody.
V novém roce nás čeká mnoho práce. Opět se
zaměříme na opravu komunikací. Je naplánována
oprava ulic Sluneční a Kozmické, kde se opraví i
kanalizace. Ve škole se opraví běžecká dráha.
Naplánována je také oprava budovy sběrného
dvora v bývalém zemědělském družstvu a
pokusíme se dostat dotaci na nákup svozového
automobilu.
Čeká nás plesová sezóna. Tu zahájí 2. obecní ples
již první lednový víkend. Vzhledem ke krátkému
masopustu budou plesy každý týden. Na všechny
jste srdečně zváni.
V neděli 7. ledna se v kostele uskuteční
Novoroční koncert. Srdečně Vás zvu na tuto
ojedinělou kulturní akci.
V sobotu 6. ledna projdou naší obcí skupinky Tří
králů. Věřím, že i letos otevřou naše srdce i dlaně
a společně přispějeme na dobrou věc.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří
organizovali a budou dále organizovat kulturní,
společenské a sportovní akce pro naše občany i
hosty z okolí.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2017.
37. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 6. 12. 2017.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Návrh na pořízení služby „Mobilní rozhlas“ pro občany obce.
Smlouva se SMSČR, služba pověřence GDPR (ochrana osobních údajů).
Prodloužení 4. smluv na VPP.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 11/2017. Výběr daní za I - XI. 2017.
Rozpočtové opatření č. 6/2017.
Žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Bohuslavice, Sportovního klubu Bohuslavice a pana
Davida Paška.
Návrh rozpočtu obce na rok 2018.
Informace o dokončení stavby Obecní byty č. p. 235, kolaudace a předání bytů nájemníkům.
Prodloužení vodovodu a zpevnění povrchu MK Bolatická, Záhumenní.
Studii objektu č. p. 482 JZD.
Informace o vypracování projektové dokumentace akce Bezpečnostní prvky v obci Bohuslavice.
Nabídku na vypracování Studie opravy potoka.
Přehodnocení využití parcel p. č. 2356 a 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o pracích na Parcele 2415/2.
Informace o převodu parcel z ÚZSVM.
Rada obce Bohuslavice schválila:
Smlouva o zřízení věcného břemeneIP-12-8020319/VB003.
Střednědobý plán sociálních služeb na období 2018 až 2022.
Plán inventarizace 2017.
Program 21. zasedání Obecního zastupitelstva.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 11/2017.
Žádosti o dotaci místním organizacím a spolkům do výše 50 000,-Kč.
Nákup malotraktoru WISCONSIN Yukon.
Nákup 2 ks PC pro potřeby úřadu obce.
Všechny body jednání byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 14. 12. 2017 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Antonín Štefek, Leo Vitásek konstatuje, že na
dnešním 21. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva.
Omluven: Lukáš Pašek, Daniel Buhla
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Tomáš Gruň, Petr Kubík
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 21/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Antonína Štefka a Leo Vitáska za členy návrhové komise, Ing. Tomáše
Gruně a Petra Kubíka za ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 21/1 b) schválilo:
Program 21. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 21/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – XI. 2017. Celkové příjmy za 01-11/2017 činily 26.692.269,33 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 1.429.046,02 Kč, zůstatek z roku 2016 ve výši
6.411.000,-Kč a splátka úvěru ve výši – 750 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 0111/2017 činily 33.782,315,35Kč. Celkové výdaje za 01-11 /2017 činily 30.486.264,-Kč. Peněžní
zůstatek k 31. 11. 2017 byl ve výši 3.296.050,22 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu
2.736.978,59 Kč a na účtu u ČNB 559.071,63 Kč.
usnesením č. 21/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 6/2017 bez výhrad.
usnesením č. 21/1 e) schválilo:
Předběžně rozpočtové opatření č. 7/2017 k rozpočtu za rok 2017 pro operace, které vzniknou za
období od data 15. 12. 2017 do 31. 12. 2017 bez určení konkrétní výše v Kč pro rozpočtové změny
uvedené v příloze č. 4 b.
usnesením č. 21/1 f) schválilo:
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Bohuslavice od 1. 1. 2018 ve výši:
místostarostka
člen rady obce
předseda komise nebo výboru
zastupitelé

8850,- Kč,
1750,- Kč,
1400,- Kč,
650,- Kč.

usnesením č. 21/1 g) schvaluje:
Plán zasedání rady obce Bohuslavice a zastupitelstva obce Bohuslavice na rok 2018.
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usnesením č. 21/1 h) schvaluje:
Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice - příspěvkové organizace na rok 2018.
usnesením č. 21/1 i) schválilo:
Seznam investičních akcí, vypracování projektů a oprav obecního majetku v roce 2017.
usnesením č. 21/1 j) schválilo:
Dotaci Sportovnímu klubu Bohuslavice na činnost v roce 2018 ve výši 250 000,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Sportovním klubem
Bohuslavice.
usnesením č. 21/1 k) schválilo:
Dotaci Římskokatolické farnosti Bohuslavice ve výši 200 000,- Kč. Pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Římskokatolickou farností Bohuslavice.
usnesením č. 21/1 l) schválilo:
Hospodaření se sociálním fondem obce Bohuslavice na rok 2018.
usnesením č. 21/1 m) schválilo:
Odklad zřízení zvláštního účtu pro plán obnovy vodovodu a kanalizací s tím, že finance na obnovu a
výstavbu vodovodů a kanalizací v roce 2018 budou čerpány z provozních prostředků obce.
usnesením č. 21/1 n) schválilo:
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2018.
usnesením č. 21/1 o) schválilo:
Cenový výměr č.2/2017 za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2018 příloha zápisu.
usnesením č. 21/1 p) schvaluje:
Vyhlášení záměru prodeje obecních parcel p. č. 2415/2 o výměře 784 m2 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína (orná půda) a parcely p. č. 2415/3 785 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (orná půda) pro
výstavbu rodinných domů za minimální cenu 800,-Kč/1 m2.
usnesením č. 21/1 q) schvaluje:
Bezúplatný převod movitého majetku SOH (2 ks Infocedule Zajímavosti Hlučínska) do vlastnictví
obce Bohuslavice.
Smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí mezi Sdružením obcí Hlučínska a obcí Bohuslavice
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesením č. 21/1 r) schvaluje:
Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 21/2 b)Informaci o příjmu daní v roce za období I. – XI. 2017.
č. 21/2 c) Informace o jednání s Českou poštou a. s. o smlouvě na službu Pošta Partner.
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č. 21/2 d)Složení inventarizační komise pro rok 2017.
č. 21/2 e) Informace k investicím včetně žádostí o dotace na rok 2018.
č. 21/2 f) Informace k rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2018.
č. 21/2 g)Informace o investičních akcích a opravách v roce 2017: obecní byty č. p 235, Revitalizace
Špakovského rybníku, příprava infrastruktury pro stavbu RD na ulicích Bolatická a
Záhumenní.
č. 21/2 h)Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2017 a informaci o rozpočtovém provizoriu
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2017.
č. 21/2 i) Návrh na využití parcel p. č. 2356 a p. č. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 21/2 j) Aktuální stav jednání o parcele 576/4 (KD) s ÚZSVM.
č. 21/2 k)Rozpočet SOH na rok 2018.
č. 21/2 l) Rozpočtové provizorium SOMH na rok 2017.
č. 21/2 m) Informace o obecním plese a dalších kulturních akcích.
č. 21/2 n)Informace z jednání rady obce dne 15. 11. a 6. 12. 2017.
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Tomáš Gruň

Petr Kubík

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
V Bohuslavicích dne 14. 12. 2017

Další informace
Skutečná realizace investičních akcí, oprav obecního majetku a nákupu v roce 2017
NÁZEV

POPIS PRACÍ

NÁKLADY

Obecní byty

výstavba nových bytů

6,327

Špakovský rybník - dotace 2 mil.

oprava břehů a odbahnění

5,308

Oprava ulice Školní

oprava kanalizace a povrchu

2,363

Víceúčelové hřiště v areálu SK

nový povrch, oprava okolí

1,293

Infrastruktura pro RD, voda, kanalizace, povrch

Bolatická, Severní

1,160

Traktor

nový malotraktor

0,556

Celkem v milionech

17,0

Menší akce
NÁZEV
Vybavení zametacího stroje Ekholm
Tabule na vjezdech do obce

POPIS PRACÍ
kartáč na sníh

NÁKLADY
135 278 Kč
42 995 Kč
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Projekt cyklostezky Bohuslavice D. Benešov

35 090 Kč

Doplnění dětských a sportovních hřišť

25 072 Kč

Celkem v Kč

238 435 Kč

Parcely a pozemky
V loňském roce jsme také bezúplatně získali pozemky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) do
majetku obce Bohuslavice. Jedná se o pozemky na parcelách p. č. 2415/2, 3132, 3133, 3134,
3136/2, 3137/2, 3139/2 a 2630/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína. Tyto pozemky budou sloužit
k výstavbě rodinných domů.
Stále probíhá jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o
převodu pozemku před kulturním domem, který je nezbytný pro budoucí rekonstrukci parkoviště a
kulturního domu. Jedná se o část parcely 576/4.
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2018
Schválen 14. 12. 2017 č. usn. 21/1 n)
2018
Paragraf

položka

Příjmy

1111 Daň z příjmů FO závislá činnosti

Rozpočet v Kč

5 000 000

1112 Daň z příjmů podnikatelů

100 000

1113 Daň z příjmů FO srážková

470 000

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

5 000 000
150 000
11 000 000

1335 Poplatky za odnětí lesní půdy

90 000

1341 Poplatek ze psů

26 000

1343 Poplatek za užívání veřej. prostr.
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

5 000
240 000

1381 Daň z hazardních her

80 000

1382 Zrušený odvod z loterií

40 000

1361 Správní poplatky

35 000

1511 Daň z nemovitostí

1 200 000

4112 Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy

345 000

2219

2111 Místní komunikace - dlaždice,štěrk,písek - prodej

5 000

2310

2111 Vodné

950 000

2321

2111 Poplatek za užívání kanalizace

250 000

3314

2111 Knihovna - členské příspěvky, kopírování

3319

2112 Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo

12 000
120 000
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3341

2111 Hlášení místním rozhlasem

4 000

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

3 000

3392

2132 Pronájem kulturního domu - sál a banketka

3419

Finanční dar na víceúčelové hřiště

70 000
0

3612 2111,21 Příjmy z pronájmu bytu + služby

350 000

3613 2111,21 Příjmy z pronájmu Domu služeb

50 000

3632

2132 Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně

40 000

3639

2132 Příjmy z pronájmu hospod.budovy u OÚ

85 000

3722

2111 Platby občanů za popelnice

720 000

3725

2324 Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM

240 000

3745

Příjmy z pronájmů nářadí, traktor

10 000

6171

2111 Příjmy z poskyt.služeb - dovoz obědů do Závady

25 000

6171

2131 Příjmy z pronájmů pozemků

10 000

6171

2132 Příjmy z pronájmů Obecního domu

60 000

6171

Ostatní příjmy - činnost místní správy

10 000

6310

Ost.příjmy z finančních operací

25 000

Pošta Partner mzdy + datové připojení
Prodej pozemků na stavbu RD
Příjmy celkem

Paragraf

položka

Výdaje

180 000
1 300 000
28 300 000

Rozpočet v Kč

10 000

1014

Pobíhající psi

1070

Rybáři - elektřina

2212

Silnice - údržba,PHM, úklid sněhu

200 000

2219

Pozemní komunikace chodníky - oprava,údržba

150 000

2219

Oprava povrchu MK Kozmická

800 000

2219

Oprava povrchu MK Sluneční, části Polní

2219

Mostek Družstevní

2219

6121 Vypracování projektů - cyklostezky, komunikace

2292

5193 Dopravní obslužnost

5 000

1 000 000
500 000
50 000
110 000
15 000

2223

Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí

2223

Bezpečnost silničního provozu - semafory

2310

Provoz vodovodu + náklady na vrt

400 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

100 000

2321
2333
2333

6121 Oprava kanalizace Kozmická
Údržba a čištění potoka, oprava břehu potoka
6121 Rekonstrukce břehu potoka

1 000 000

1 200 000
120 000
1 000 000
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Neinv.dotace na provoz základní školy

3113

Běžecká dráha v ZŠ

3113

5321 Neinv.náklady na provoz odloučeného prac. MŠ Závada

Leden 2018
2 000 000
300 000
170 000
40 000

3314

Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál

3319

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

3341

Obecní rozhlas

30 000

3349

Obecní zpravodaj

60 000

3391

Mezinárodní spolupráce - družba Slovensko

20 000

3392

Kulturní dům - provozní výdaje

200 000

3399

Sbor pro občanské záležitosti

60 000

3421

Dotace spolkům a organizacím, církvi

700 000

3421

Herní prvky na dětská hřiště, oprava pomníku

200 000

3612

Obecní byty

120 000

3613

Dům služeb

30 000

3631

Veřejné osvětlení

3631

6121 Veřejné osvětlení - PD, I. etapa rekonstrukce

400 000

150 000
1 000 000
40 000

3632

Provoz hřbitova

3633

Infrastruktura pro RD Polní, Na Svahu

3639

Hospodářská budova - kadeřnictví D.Ostráková

10 000

3699

JZD - sběrný dvůr

30 000

3699

Sběrný dvůr - rekonstrukce budovy

3722

Platby firmě OZO za svoz popelnic od občanů

750 000

3723

Platba firmě OZO za svoz velkoobjem.odpadu, BRKO

700 000

3739

Poplatky za odběr podzemní vody

180 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

400 000

4222

Veřejně prospěšné práce

50 000

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

1 150 000

6171

Činnost místní správy, sociální fond, bez pošty

4 000 000

6310

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

6320

Pojištění majetku obce

6399

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

6399

Pozemky - nákup 576/4

6399

Nákup komunální techniky

6409

Neinv.dotace sdružením obcí Hlučínska

1 000 000

3 500 000

300 000

60 000
130 000
500 000
500 000
2 800 000
70 000

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 301
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340 000

Pošta Partner
6409

Stránka | 10

2 600 000

5901 Rezerva
Výdaje celkem

31 300 000

Paragraf položka Financování
8115 Zůstatek r. 2017 (Běžný účet ČS,ČNB)
8124 Splátka úvěru 5 mil. na 5 let od r.2014-2018)
Financování celkem

4 000 000
-1 000 000
3 000 000

Příjmy + zůstatek předešlého roku

31 300 000

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 na rok 2018
Římskokatolická
Bohuslavice

718000 využití dotace
farnost

SK
Senior klub
ČSV - včelaři

200000 viz. žádost, schvalilo OZ
250000 viz. žádost, schvalilo OZ
10000 příspěvek na provoz
7000 příspěvek na provoz

HC Buldoci

30000 pronájem ledové plochy

Rybářský spolek

25000 příspěvek na provoz

Volejbalový klub
Klub rodičů při Mateřské škole

3000 ceny na turnaje
10000 příspěvek na provoz

Vlašanky

5000 příspěvek na provoz

Klub bohuslavicých perníkářů

5000 příspěvek na provoz

Nohejbalový oddíl

2000 ceny na turnaje

Klub rodičů Bublina - ZŠ

10000 příspěvek na provoz

Myslivecké sdružení

25000 bude se se projednávat v lednu

Bohuslavický oříšek

20000 příspěvek na provoz

Farní mládež

20000 příspěvek na tábor

Paličkářky
SDH - mládež

5000 příspěvek na provoz
49000 stavitelná kladina, hadice

SPCCH - invalidé

3000 kulturní a sportovní akce, doprava

Strassenfest

5000 každoroční dotace

Charita Hlučín

4000 odhad dle skutečnosti

Prajzká ambasáda

4000 dotace na závod Bělský okruh
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2000 ceny na turnaj

David Pašek

24000 reprezentace obce na ME v Německu

Plán investic a oprav obecního majetku v roce 2018

NÁZEV

POPIS PRACÍ

NÁKLADY

MK Kozmická

oprava komunikace

0,8

MK Kozmická

oprava kanalizace

1,2

Oprava povrchu komunikací

Sluneční, Polní

1,0

Infrastruktura pro RD

Polní, Na Svahu - VO, voda a zpevnění povrchu

1,0

Bohuslavický potok

projekt, oprava břehů v části centra obce

1,0

Mostek Družstevní

nová stavba

0,5

Sběrný dvůr

oprava, zateplení

3,5

Rekonstrukce osvětlení v obci

Výměna těles za LED a kabelů

1,0

Zvýšení bezpečnosti v obci

semafor na vjezdech do obce (dotace)

1,0

Nákup svozového auta

2,2

Běžecká dráha v ZŠ

0,3

Park Kondrašov

oprava pomníku a vybudování dětského hřiště

Celkem v mil.

0,2
13,7

2017
(Teplota: MIN: -16.3°C, PRŮM: 10.6°C, MAX: 37.7°C)
Nejvyšší teplota
Den
Teplota
1.8.
37.7°C
31.7.
37.0°C
10.8.
36.3°C
11.8.
36.1°C
20.6.
35.6°C
3.8.
35.6°C

Nejnižší teplota
Den
Teplota
7.1.
-16.3°C
8.1.
-15.6°C
9.1.
-15.5°C
6.1.
-14.6°C
10.1.
-14.1°C
11.1.
-12.6°C

Nejteplejší měsíce
Měsíc
Průměr
Srpen
21.3°C
Červenec
20.9°C
Červen
20.2°C
Květen
15.3°C
Září
14.3°C
Říjen
10.9°C

Nejstudenější měsíce
Měsíc
Průměr
Leden
-3.2°C
Únor
2.2°C
Prosinec
2.9°C
Březen
7.5°C
Duben
8.6°C
Listopad
5.7°C

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 301

Leden 2018
Nejvlhčí měsíce

Nejsušší měsíce

Měsíc
Listopad
Říjen
Září
Prosinec
Únor
Leden

Měsíc
Červen
Červenec
Srpen
Květen
Březen
Duben

Průměr
85.0%
84.4%
83.9%
83.7%
79.5%
77.0%
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Průměr
65.9%
68.8%
69.8%
73.1%
74.7%
76.2%

Volba prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018. V naší obci je zřízen
jeden volební okrsek a volební místností pro všechny oprávněné voliče naší obce bude obřadní síň
Obecního domu. Volba prezidenta republiky bude probíhat v pátek 12. ledna od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 13. ledna od 8.00 do 14.00 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, co
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním dokladem. Hlasovací lístky obdrží voliči do
svých schránek. Spoluobčanům-voličům, kteří se pro svůj věk či zdravotní stav nemohou dostavit
do volební místnosti a chtějí hlasovat, sdělujeme, že svůj požadavek volit mohou nahlásit sami nebo
prostřednictvím svých blízkých před volbami na obecní úřad-tel. 553659075 nebo ve dnech voleb
přímo do volební místnosti na tel. č. 737 136 648.
Voličům, kteří nebudou moci volit v Bohuslavicích, mohou osobně požádat Obecní úřad
v Bohuslavicích o vydání voličského průkazu (s sebou si doneste občanský průkaz) do uzavření
stálého volebního seznamu tj. do středy 10. 1. 2018 do 16.00 hodin. O vydání voličského průkazu je
možno požádat i písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče tak, aby žádost byla doručena obecnímu
úřadu nejpozději do 5. ledna 2018.
Pokud prezident republiky nebude zvolen v I. kole volby, pak II. kolo volby bude probíhat za
14 dnů, tj. v pátek 26. 1. 2018 a v sobotu 27. 1. 2018.
Bohuslavice 2018 – měsíční svoz popelnic
Červenec

13. 7. 2018

9. 2. 2018

Srpen

10. 8. 2018

Březen

9. 3. 2018

Září

7. 9. 2018

Duben

6. 4. 2018

Říjen

5. 10. 2018

Květen

4. 5. 2018

Listopad

2. 11. 2018

Červen

1. 6. 2018

Prosinec

14. 12. 2018

Leden

12. 1. 2018

Únor
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Cenový výměr 2/2017
Svoz a zneškodňování komunálních odpadů od 1. 1. 2018
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém zasedání 14. 12. 2017 projednalo a schválilo svým
usnesením č. 21/1 písm. o) následující ceny za pravidelný svoz a zneškodňování tuhých
komunálních odpadů v obci Bohuslavice v roce 2018:
Komunální odpady
Tarif

Počet obsluh

Cena v Kč /rok / vč.
DPH

80 l

P 101

1x 14 dní

1 380,- Kč

80 l

P 111

1 x týdně

2 350,- Kč

80 l

P 191

1 x měsíčně

120 l

P 201

1 x 14 dní

1 680,- Kč

120 l

P 207

1 x za 14 dní, zima

1 050,- Kč

120 l

P 211

1 x týdně

2 860,- Kč

120 l

P 261

1 x týdně, zima

2 370,- Kč

Objem
nádoby

790,- Kč

1 x 14 dní léto
120 l

P 271

1 x týdně, zima

1 860,- Kč

120 l

P 291

1 x měsíčně

1 020,- Kč

120 l

P 292

1 x měsíčně,léto

530,- Kč

Odpady ze zeleně
Počet obsluh

Cena v Kč /vč. DPH/

Objem
nádoby

Tarif

120 l

G201

1 x 14 dní

850,- Kč

240 l

G301

1 x 14 dní

1000,- Kč

za období od 1.4. do
30.11.

V cenách je obsaženo propůjčení nádob na odpady a jejich výměna, sběr, přeprava, třídění,
využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu. Dále cena obsahuje nakládání
s nebezpečným odpadem, objemným odpadem a separovaný sběr v rozsahu stanoveném ve smlouvě
s obcí Bohuslavice.
Zimní svoz je od 1. 10. předcházejícího roku do 30. 4. následujícího roku. Letní svoz je od 1.5. do
30.9. v roce.
U jednočlenných domácností důchodců hradí obec ze svého rozpočtu jednu polovinu ceny nádoby
za jeden rok.
Tarify P 191 a P 291 jsou určeny pro dvoučlenné domácnosti.
Tento cenový výměr 2/2017 nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2018 a zároveň tímto dnem pozbývá
platnost cenový výměr 1/2016.
Bohuslavice dne 18. 12. 2017
Mgr. Pavel Dominik, v.r., starosta

Bc. Andrea Matýsková, v.r., místostarostka

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 301
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Soutěžili jsme na stavebce ☺
Dne 13. 12. 2017 se konal již IV. ročník soutěží na SPŠS v Opavě
pro žáky základních škol. Letos se soutěží účastnilo 18 základních
škol, 42 týmů a 202 žáků. Všichni společně vytvořili perfektní
atmosféru, která byla pro uskutečnění celého dne nejdůležitější.
Naši žáci soutěžili ve dvou soutěžích "Bricks Game" a "Bridge
Builder Game".
První družstvo ve složení M. Ďurina, A. Ostárek, J. Theuer, J.
Růžička a J. Grzenia postavili z kostek Cheva autosalón BMW,
který se umístil na 4. místě (z 22 staveb). Stavby hodnotili
architekti a designeři. V soutěži „Bridge Builder Game“ nás
prezentovali A. Ostárek, D. Menšík, J. Nguyen, D. Pawlik a V.
Plaček. Zvítězili nejlepší konstruktéři, kteří dokázali postavit co
nejlehčí a nejpevnější most. Naše družstvo obsadilo krásné 11.
místo (z 22 mostů). Hochům ze 7. třídy děkuji za vzornou
reprezentaci školy.

Mgr. Karla Poštulková

Školní družina
Školní družina
Do adventního času jsme s dětmi
vstoupili
připravení
napečenými
perníčky, které jsme již tradičně
prodávali na výstavě perníků, konanou
v naší obci. Děti z družiny perníčky
napekly a holky ze sedmé třídy v
místní knihovně perníčky zdobily a
také se ujaly prodeje. Tržba pokryla
náklady a jako každý rok jsme v zisku,
za který budou zakoupeny potřeby pro
děti. Na tuto výstavu jsme se šli pak
společně celá družinka podívat.
Do družinky také zavítal Mikuláš, který nám zanechal voňavé perníčky.
Na výstavě konané v naší ZŠ jsme s dětmi ukázali naše výrobky a také jsme zahráli stínové divadlo
na koledu zpívanou sborem naší ZŠ.
V posledním adventním týdnu jsme měli v družince nadílku i s hostinou, kde jsme si s dětmi rozdali
naše výrobky. Věřím, že potěšili a udělali radost nejen doma. Děti byly moc šikovné a tak našly pod
stromečkem nové hry a hračky, které jim budou dělat radost v naší družince. Zazpívali jsme si také
koledy v hudebně se šestou třídou.
Moc bych chtěla poděkovat za krásnou spolupráci paní Marii Mikové, dále klubu perníkářů, naší ZŠ
a také vám rodičům.
S přáním všeho krásného a dětsky čistého v roce 2018
za kolektiv ŠD Karin Herudková
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Sport
Karetní turnaj „66“
V úterý 26. 12. 2017 proběhl již 13. ročník MEMORIÁLU MIRKA POSPIECHA v karetní hře
„66“. Letošního turnaje se zúčastnilo 24 hráčů všech věkových kategorii. Nejstarším hráčem byl
opět p. Leo Koslowský, který právě tento den oslavil 76 narozeniny. Letos se hrálo poprvé na
stolech p. Jardy, nového nájemníka restaurace CENTRUM (mimochodem jeho obsluha velmi
kvalitní). Během turnaje došlo na malé konflikty, kdy jeden z hráčů (KOT st.) polil druhého
(JARDA) pivem. Jiný hráč (DROBEK) vyhrožoval dalšímu fyzickou likvidaci. Ale vždy nakonec
zvítězil zdravý rozum.
Po asi 5-ti hodinách tvrdého boje došlo na vyhlášení výsledků. Na 1. místě a tím přeborníkem obce
pro rok 2017 se stal SZYMICZEK JAN (HANZ), 2. místo obsadil STUCHLÍK VÁCLAV (SION) a
na 3. místě skončil VEVERKA MARTIN (VEVČO). Obhájce titulu PCHÁLEK MIROSLAV
(PIŠKOT) se tentokrát umístil až na 22. místě – bohužel, letos nešla karta. Všichni účastníci turnaje
obdrželi diplom a nějakou hodnotnou cenu, za které bych chtěl poděkovat všem sponzorům (
Opravárenský závod MSA s.r.o., Obecní úřad Bohuslavice a mnoho dalších. Zároveň bych chtěl
vyzvat nové adepty této hry, aby se příští rok zapojili aktivně a nechodili jenom ……
S pozdravem MALÁ DÁVA rozhodčí turnaje KUČERA MARTIN (JEFF)
Turnaj ve stolním tenise – memoriál Josefa Nováka
Tak jako každoročně i letos patřil jeden z posledních dnů v roce příznivcům stolního tenisu. Letos se
ho bohužel již nezúčastnil p. Josef Novák, v dubnu loňského roku zemřel. Byl to právě on, který se
velkou měrou přičinil o rozvoj stolního tenisu v Bohuslavicích.
Když se p. Novák přiženil z Horní Lhoty do Bohuslavic, založil oddíl stolního tenisu. Muži i žáci
dosahovali v krajských i okresních soutěžích pod jeho vedením vynikajících výsledků.
Proto jsme se rozhodli, že uctíme jeho památku pojmenováním turnaje jeho jménem.
Letos se přihlásilo 18 hráčů. Hrálo se ve třech skupinkách každý s každým. Osm nejlepších pak
postoupilo do čtvrtfinále. Následně se už pokračovalo vyřazovacím způsobem až do finále. Ve
skupinkách dominovali jasně A. Buhla a P. Baránek. Stali se favority vyřazovací části. Postoupili do
semifinále a doplnili je L. Miketa a O. Mika.
O postup do finále se střetla dvojice Baránek – Mika a Buhla – Miketa. Baránek potvrdil roli
favorita a porazil Miku, ve druhém zápase Miketa otočil zápas a v dramatickém závěru vyhrál nad
Buhlou 3:2. V boji o třetí místo zvítězil Buhla nad Mikou. Ve finále Baránek – Miketa začátek patřil
Baránkovi, který vyhrál první set, ale v dalších setech byl úspěšnější Miketa a vyhrál 3:1.
Po dlouhé době tento turnaj vyhrál občan Bohuslavic. Turnaje u nás se mohou zúčastnit i hráči
mimo naši obec. I proto se kvalita stále zlepšuje. O to více máme větší radost, že vítězem je Lukáš
Miketa!
Vítěz a všichni zúčastnění obdrželi hodnotné ceny, které věnoval SK Bohuslavice, obec Bohuslavice
a p. Klos. Zvláštní cena a také uznání patří p. Buhlovi, jako nejstaršímu účastníku. Třešinka na dortu
této krásné akce bylo exhibiční utkání Dalibora Gasmana a Patrika Klose. Všichni mohli vidět a
obdivovat stolní tenis na jiné úrovni. A bylo se na co dívat, i když v té rychlosti někdy míček nebyl
vidět.

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 301

Leden 2018

Stránka | 16

Děkujeme všem zúčastněným, sponzorům i fanouškům za podporu a krásnou sportovní kulisu.
Těšíme se na další ročník!
SK.Bohuslavice, Vilém Kocián
SDH Bohuslavice oznamuje svým členům, že v sobotu 6. ledna 2018 se uskuteční valná hromada
v 14.00 hod. v obřadní síni Obecního domu.
SDH Bohuslavice přeji všechno nejlepší v novém roce 2018 hodně zdraví,
úspěchu a Božího požehnání.

Rodinné centrum Myška v Bohuslavicích
oznamuje zápis do hodin cvičení pro rodiče s dětmi!
Nabízí aktivity - cvičení ve skupinkách,
rozdělených dle věku Vašich dětí, pod vedením speciálně vyškolené
instruktorky psychomotorického vývoje.
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce a zeleninu, zvířátka atd.
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.

Zápis proběhne v KULTURNÍM DOMĚ
ve středu 17. ledna v 10 hodin
Srdečně zveme, rodiče s dětmi, od 2 měsíců věku dítěte až 3,5 let.
Blíže se také můžete informovat u paní Kurková Jiřina na tel. 605 866 906

Vytápíte Vaši nemovitost zemním plynem?
Pak je tato nabídka určena právě Vám.
Nabízím Vám možnost přechodu k levnějšímu
dodavateli. Můžete ušetřit až 30 % z Vaší ceny na
faktuře. Výpověď a převod od současného
dodavatele Vám zajistím.
V nabídce máme také elektřinu.
Stačí donést nebo poslat poslední vyúčtování
nebo si domluvit schůzku.

Břetislav Výtisk
Záhumenní 468
Bohuslavice
Tel.: 725 586 722
bretislav.vytisk@partnerecent
re.cz
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Úmysly na mše svaté v Bohuslavicích – leden 2018
Den

Datum

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

PO

1.1.2018

Slavnost Matky Boží, Panny
Marie

ST

3.1.2018

17:00 Za + Karla Blokšu, rodiče, tchána a duše v očistci

PÁ

5.1.2018

17:00 Za členy živého růžence

SO

6.1.2018 Slavnost Zjevení Páně

8:00 Prosba o Boží požehnání pro Tříkrálovou sbírku

NE

7.1.2018 Svátek Křtu Páně

6:45 Prosba o Boží požehání do nového roku
9:30 Za + Hildegardu Veverkovou, zetě a živou a + rodinu

6:45 Za živé a + farníky
9:30 Za živou a + rodinu s prosbou o dar zdraví

ST

10.1.2018

17:00

PÁ

12.1.2018

17:00
7:00

SO

NE

13.1.2018

14:00 Na poděkování za 80 let života; za + manžela a zetě a za živou
rodinu

14.1.2018 2. neděle v mezidobí

6:45 Za + Františka Stočka při příležitosti nedožitých 100 let, za +
syna a příbuzenstvo a za živou rodinu
9:30 Za + Terezii Kubíkovou k nedožitým 75 letům a za živou rodinu

ST

17.1.2018 Pam. sv. Antonína, opata

17:00 Za + Marii Šremrovou, manžela, syna a snachu

PÁ

19.1.2018

17:00 Za + Bernarda Kocura, rodiče, sourozence a celou živou rodinu

SO

20.1.2018

7:00

NE

21.1.2018 3. neděle v mezidobí

ST

24.1.2018

PÁ

26.1.2018 Pam. sv. Timoteje a Tita

17:00 Za + Erharda Kociána, manželku Adélu a za živé a + příbuzné

SO

27.1.2018

7:00 Na poděkování PB za 60 let života s prosbou o dar zdraví pro
živou rodinu

Pam. sv. Františka
Saleského

6:45 Za + Alžbětu Fojtíkovou, manžela a děti
9:30 Za živé a + farníky
17:00 za + Josefa Nováka, sourozence, zetě, rodiče z obou stran a živou
rodinu

6:45 Za + Aloise Nevřelu, rodiče a děti
NE

28.1.2018 4. neděle v mezidobí

ST

31.1.2018 Pam. sv. Jana Boska
Svátek Uvedení Páně do
chrámu

9:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za + manžely a rodiče
Kotalovy, Benkovy a Bizoňovy a za živou rodinu
17:00 Za + Annu Blokschovou, manžela, dva syny, dvě snachy a +
příbuzné
17:00

PÁ

2.2.2018

Za členy živého růžence

SO

3.2.2018

7:00

NE

4.2.2018 5. neděle v mezidobí

6:45 Za + Artura Ostárka, manželku a dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci lednu 2018
Diehlová Gertruda
Kučerová Kristina
Hruška Jan
Rosová Helena
Ostárková Milada
Vitásková Maria
Halfarová Jindřiška
Honus Petr
Mika Jiří

Balarinová Anežka
Zlotý Josef
Nevřela Emil
Benková Anna
Bizoňová Marie
Kocur Jiří
Theuer Roman
Stuchlík 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. 301 – leden 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. ledna 2018.
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