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Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
že zima nekončí ani v březnu jsme se mohli
přesvědčit v letošním roce. Úvod měsíce byl velmi
mrazivý, kdy teploty ani přes den nevystoupily
nad bod mrazu. Prvního března jsme naměřili
nejnižší teplotu v letošním roce -16 stupňů.
V dalších deseti dnech bylo nad nulou a také
srážek bylo málo. Další vlna ochlazení přišla v
polovině měsíce a trvala skoro do konce března.
V tomto období několikrát zasněžilo a zapršelo.
První část Velikonoc bylo poměrně teplo, ale na
Boží hod se opět ochladilo.
V měsíci březnu hodnotily svoji činnost spolky
v obci, konaly se výroční schůze Sportovního
klubu, Mysliveckého spolku, Zahrádkářů a
Bohuslavického oříšku. Bylo příjemné slyšet,
kolik akcí tyto organizace pořádají nejen pro sebe,
ale zejména pro ostatní obyvatele obce i okolí.
Děkuji všem nadšeným dobrovolníkům za tuto
práci. V sobotu 17. března se konal v tělocvičně
školy Josefovský turnaj ve stolním tenisu.
Koncem března slaví svůj svátek učitelé, také
letos dostali od vedení obce kytičku
s poděkováním a nejlepší byli vyznamenáni na
setkání Hlučínska v Kravařích.
Po odeznění období mrazů došlo bohužel k havárii
na potoce, kdy se na několika místech sesuly
dlaždice. K opravě dojde v nejbližší době. Začalo
se s přípravou projektové dokumentace na opravu
Obecního dvora a byla vybrána firma na opravu
kanalizace na ulici Kozmická. Pracovníci obce
prořezávali alej na Bolatice, opravili chodníky po
zimních poruchách na vodovodu. Podle možností
a přízně počasí uklízeli obec. Na ulici Poštovní
došlo k výměně zábradlí přes potok na lávce u
obecního domu a u mostu u kuzně.
[Zadejte text.]

Posledními zápasy ukončili sezonu hokejisté, když
celkově skončili na sedmém místě. Soutěž zahájili
také fotbalisté. První kolo bylo pro nepříznivé
počasí odloženo, takže jsme zahajovali na
Velikonoce doma. Béčko se rozešlo smírně 2 : 2
s rezervou Darkoviček. První mužstvo vyhrálo za
pěkné návštěvy v derby zápasu s Píští 3 : 1.
V měsíci dubnu začneme s opravou kanalizace na
ulici Kozmické, uskuteční se výběrové řízení na
opravu povrchu ulic Kozmické a Sluneční. Dále je
v plánu oprava pomníku letců a renovace běžecké
dráhy na školním hřišti. K pravidelnému jednání
se sejde rada obce a uskuteční se zasedání
obecního zastupitelstva. Na sobotu 14. dubna jsme
pozvali divadelní soubor ŠAMU ze Štítiny, který
se představí komedií 1 + 1 = 3. Ve čtvrtek 19.
dubna se v kulturním domě uskuteční přátelské
posezení se seniory. Na pátek 20. 4. je naplánován
v obřadní síni obecního domu další Bohuslavický
kvíz. Následující den, v sobotu 21. 4. 2018 se
bude v sále KD konat 33. ročník otevřeného
šachového turnaje o přeborníka obce. Tento turnaj
je součástí seriálu Grand Prix České republiky
v rapid šachu. Poslední dubnovou sobotu se budou
v Hasičské zbrojnici poprvé v letošním roce
opékat makrely. Na poslední dubnový den,
pondělí 30. 4. připravuje Klub rodičů pro děti
tradiční „Pálení čarodějnic“.
Před námi je měsíc s proměnlivým „aprílovým“
počasím. Věřím, že převáží ty příjemné dny a
přeju nám mnoho pohody v životě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018
40. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 21. 3. 2018
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Vyrozumění odboru dopravy Hlučín k žádosti o instalaci zpomalovacích prahů na ulicích
K Velkému dvoru, Poštovní a Lesní.
Přípravu obecně závazných vyhlášek č. 1 a č. 2 k požární ochraně.
Možnost zavedení služby Senior taxi v Bohuslavicích.
Hospodaření a plnění rozpočtu za I-II/2018. Výběr daní za I-II. 2018.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích:
Průběh řízení na opravu povrchu komunikace Kozmická a dokončení komunikace Sluneční.
Informace o jednání s firmou ELTODO o vypracování PD na vybudování zpomalovacích
semaforů v obci. Varianty opravy veřejného osvětlení v Bohuslavicích. Oprava havarijních
úseku dláždění potoka byla objednána u firmy ROSIS s. r. o. Možnosti dotace v oblasti
sociálního bydlení.
Parcely a pozemky:
Výsledky záměru prodeje parcel p. č. 2415/2 a p. č. 2415/3 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína a o
záměru prodeje parcely p. č. 2356/3 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína. Návrh na zaměření
plánované komunikace a 6 parcel k výstavbě RD na současné parcele p. č. 1554/10 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína. Informace o převodu parcel z ÚZSVM.
Různé:
Informace o cyklistickém závodu Bělský okruh, který se uskuteční dne 26. 5. 2018 a povede
přes Bohuslavice. Česko-polský projekt „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a
v polských gminách, šetření rozšíření bolševníků a křídlatek v dané oblasti proběhne v průběhu
vegetativního období letošního roku.
Schválila:
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8020602/VB002, Školní, Bohuslavice, Klíšť.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8013010/3, Bohuslavice, Bolatická, 2284/1, Babic,
NNK.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8011387/2a, Bohuslavice, Lesní, Pašek,
rozšíření kNN.
Smlouvu o zřízení věcného břemene, č. BOH 1-2018, pojízdná vrata Robert Newrzela.
Smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení ELEKTROWIN
Žádost manželů Kristiny Zloté a Leo Zlotého, Bělá 98 o obecní byt v domě č. p. 235.
Nájem hrobů dle předloženého seznamu – TP 1.
Nabídku na úpravu pojistné smlouvy pro JSDHO Bohuslavice od Hasičské vzájemné pojišťovny,
a.s.
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Cenovou nabídku firmy Subland-tech s. r. o. na vykopání 2 ks kanalizačních šachet na ulici
Kozmická a pověřuje starostu podpisem objednávky.
Schválila výsledek výběrové řízení na opravu kanalizace na ulici Kozmická.
Všechny body jednání byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 26. 4. 2018 v 18,00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Úklid komunikací
V naší obci je cca 9 km místních komunikací, které jsou v majetku obce. Ulice Opavská o délce 2,5
km, je zároveň silnice III/46919 a je v majetku Moravskoslezského kraje. Údržbu zajišťuje Správa
silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Obec Bohuslavice se v prvé řadě stará o údržbu a
úklid vlastních komunikací, a teprve potom „pomáhá s úklidem“ ulice Opavské. Je třeba si
uvědomit, že toto množství ulic nelze po zimě uklidit za jeden až dva dny, přesto jsme před
Velikonocemi stačili uklidit místní komunikace i část Opavské. Čistící stroj také nemůže zametat
mokrý štěrk. Naštěstí se v naší obci najde mnoho občanů, kterým nedělá problém zamést si před
svým, přestože nikdy nedostali obecní metlu. Všem těmto obětavcům moc děkuji a věřím, že
společným úsilím budeme mít obec čistou.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Zpomalovací prahy na komunikacích
V minulém roce obdržela obec žádost občanů z několika ulic o umístění zpomalovacích prahů –
retardérů. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádosti o instalaci retardéru na ulicích K Velkému
dvoru, Poštovní – před obecním úřadem a Lesní. Následně byla žádost podána na Městský úřad
Hlučín – oddělení silničního hospodářství, které předalo věc k posouzení na Dopravní inspektorát do
Opavy. Zkušení policisté po pečlivém prozkoumání místních poměrů, v rámci hesla „Pomáhat a
chránit“, posoudili, že toto omezení rychlosti na ulici Poštovní a K Velkému dvoru není zapotřebí.
Na základě tohoto moudrého doporučení oddělení silničního hospodářství MěÚ Hlučín nevyhovělo
žádosti o instalaci zpomalovacích prvků. Nezbývá než souhlasit s výše uvedenými odborníky, že
řidiči musí dodržovat v těchto úsecích rychlost 30 km/hod.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Poplatek ze psů 2018
Obecní úřad Bohuslavice se obrací na držitele psů, kteří doposud neuhradili místní poplatek ze psů
pro rok 2018 (termín úhrady tohoto poplatku byl do 31.3.2018), aby se co nejdříve dostavili na
obecní úřad k zaplacení tohoto místního poplatku.
Setkání seniorů v sále KD Bohuslavice
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se uskuteční v 16.00 hod. v sále KD v Bohuslavicích každoroční setkání
seniorů, na které jste srdečně zváni. Žádáme seniory, kteří chtějí dovézt na toto setkání, aby se
nahlásili na OÚ Bohuslavice.
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Hledání ztraceného času – Výzva k poskytnutí historických fotografií
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice
vyzývají občany k zaslání historických fotografií z našeho regionu:
• historické fotografie s tématikou
událostí
každodenního
života
z území
Hlučínska lze zasílat do
31.
5.
2018
na email: hlucinsko@hlucinsko.eu,
popř.
odevzdat
v kanceláři
Sdružení obcí Hlučínska na
Obecním
úřadě
v Bolaticích,
Hlučínská 3, 747 23 Bolatice, kde
je bude možné také nascanovat;
• téma fotografií je volné: rodinné i
veřejné události, život občanských,
církevních či zájmových spolků,
historicky a politicky významné
okamžiky - válečné události, rok
1989, vstup do EU..., fotografie
proměny krajiny či významných
budov.
Uvítáme
především
fotografie z privátních archivů a
neformální snímky z rodinných
alb;
• požadovaná kvalita fotografií: delší
strana
minimálně
1 500 px;
(vybrané fotografie pro výstavu
dodají majitelé ve velikosti 4000px
nebo je poskytnou organizátorovi k
nascanování), počet snímků není
omezen;
• u každé fotografie je třeba uvést krátký popis (označení události, místo a rok zhotovení, popř.
jména zachycených osob);
• poskytovatel spolu s fotografiemi rovněž zašle své kontaktní údaje;
• poskytovatel fotografie souhlasí s použitím fotografie pro účely realizace projektu;
• poskytovatel fotografie souhlasí s tím, že vybrané snímky mohou být použity v rámci projektu
„Hledání ztraceného času“, pro tvorbu česko-polského kalendáře, budou vytištěny
a vystaveny na výstavách, a mohou být zveřejněny na webových stránkách, či v denním tisku;
• zasláním fotografií poskytovatel fotografií potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými pravidly
této výzvy.
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Návrh závěrečného účtu obce Bohuslavice k 31.12. 2017
Rozpoč.skladba

Hospodaření

Paragraf Položka

PŘÍJMY

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

rozpočet

5 091 001,07

5 091 001,00

1112 Daň z příjmů FO ze samost.vyd.činnosti

258 575,81

258 576,00

1113 Daň z příjmů FO srážková

471 236,83

471 237,00

5 019 678,78

5 019 679,00

167 770,00

167 770,00

10 169 130,38

10 169 130,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků

90 959,00

91 000,00

1341 Poplatek ze psů

25 517,00

25 600,00

6 147,00

6 200,00

143 255,45

143 300,00

1381 Daň z hazardních her

95 186,62

95 200,00

1382 Zrušený odvod z loterií

30 981,10

31 000,00

1361 Správní poplatky

37 450,00

37 450,00

1 118 987,37

1 118 987,00

4111 Neinv.dotace – volby do PS PČR

27 182,00

27 182,00

4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu

322 800,00

322 800,00

4116 Neinv. dotace na Revitalizaci Špakovského rybníka

600 788,00

600 788,00

4116 Neinv. dotace pro ZŠ z programu VVV

485 403,60

485 403,00

1 399 212,00

1 399 212,00

838 053,00

838 053,00

5 441,00

5 441,00

3 270,00

5 000,00

1 054 044,00

1 054 000,00

239 834,00

250 000,00

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

1343 Poplatek za užívání veřejného prostran.
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů

1511 Daň z nemovitostí

4216 Investiční dotace na Revitalizaci Špakovského rybníka
4116 Neinv.dotace na veřejně prosp.práce od ÚP
4116 Neinv.dotace pro hasiče
2219

Upravený
2017 v Kč

k 31.12. 2017

Ost.zál.poz. komunikací – chodníky,dlažba

2310

Vodné + ost. příjmy související s vodným

2321

Poplatek za užívání kanalizace

3314

Příspěvky na místní knihovnu, kopírování

16 727,00

16 800,00

3319

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

126 080,00

126 100,00

3341

2111 Hlášení místního rozhlasu

4 157,00

4 100,00

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

3 339,00

3 400,00

94 270,00

94 300,00

150 000,00

150 000,00

3392
3419

Pronájem kulturního domu

3121 Přijatý fin. dar na sportovní hřiště

3612

Pronájem bytu - Kilovna

36 499,00

36 500,00

3613

Pronájem domu služeb – květena

49 734,00

50 000,00

3632

Hřbitovní poplatky –pronájmy hrobových míst

80 637,00

81 000,00

3639

Hospodářská budova

82 346,00

85 000,00

3722

Platby občanů za popelnice

704 085,08

704 100,00

3699

Staveb.místo Sluneční - přípojky

46 511,00

47 000,00
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3725

Tříděný odpad – příspěvek od EKO-KOMU

3745

Duben 2018
247 024,00

247 000,00

Prodej dřeva, pronájem, zapůjčení nářadí

9 988,00

10 000,00

5512

Příjmy z poskytování služeb has. autem

2 340,00

2 340,00

6171

OÚ – dovoz obědů, pronájmy, ost. příjmy

146 072,00

150 000,00

6310

Příjmy z úroku, příspěvky

42 483,88

44 000,00

3 200,00

3 200,00

108 737,00

109 000,00

29 656 133,97

29 677 849,00

6 410 999,45

6 411 000,00

-1 000 000,00

-1 000 000,00

1 451 879,53

0,00

6 862 878,98

5 411 000,00

3111 Příjmy z prodeje pozemků

6310

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

6409

CELKEM PŘÍJMY
Financování
8115 Zůstatek roku 2016
8124

Dlouhodobý úvěr 5 mil. - splátky

8901 DPH –přenes.daň.pov., přijaté jistiny
CELKEM FINANCOVÁNÍ
Konečný zůstatek k 31.12.2017 …3 281 742,22 Kč

– Základní běžný účet

2 653 469,99 Kč

ČNB
Rozpočtová skladba
Paragraf

Položka

1014

Hospodaření v Kč
VÝDAJE

Pobíhající psi

1070

Rybáři – elektrická energie

2212

Místní komunikace,údržba, opravy, MK Školní

2219
2219
2292

628 272,23 Kč

Chodníky - provozní výdaje
UZ 1 6121 Projekt cyklostezky, komunikace
5193 Dopravní obslužnost

Upravený rozpočet
2017 v Kč

k 31.12. 2017

771,00

800,00

4 215,00

4 300,00

1 831 031,76

1 851 000,00

163 566,40

200 000,00

35 090,00

35 100,00

99 765,00

100 000,00

13 887,00

15 000,00

394 248,76

400 000,00

1 225 060,87

1 225 100,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

2310

Provoz vodovodu – neinvestiční náklady

2321

Kanalizace Školní

2321

Kanalizace – provozní výdaje

217 107,29

230 000,00

2333

Úpravy vodních toků-čištění potoka, zpevnění břehů

120 435,25

120 500,00

2341

Revitalizace Špakovského rybníka

5 308 981,79

5 310 000,00

3113

ZŠ –neinv. příspěvek na provoz

2 000 000,00

2 000 000,00

3113

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

227 664,00

227 700,00

3113

5336 Neinv.dotace z programu VVV

485 403,60

485 403,00

3113

Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ

12 100,00

12 100,00

3314

Místní knihovna

40 998,80

41 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce

475 356,39

485 000,00

3341

Místní rozhlas – neinvestiční náklady

24 230,00

30 000,00

3349

Zpravodaj

61 134,00

65 000,00

3391

Mezinár. spolupráce - Závažná Poruba

7 583,00

8 000,00

3392

KD-provoz,materiál, opravy, údržba

197 605,74

205 000,00

3399

Sbor pro občanské záležitosti

77 879,00

80 000,00

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 304
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3419

6121 Víceúčelové hřiště v areálu sportovního klubu

3419

Neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

3421, 3429

5229 Neinvestiční dotace org., spolkům a farnosti
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1 293 791,75

1 300 000,00

290 000,00

290 000,00

293 000,00

294 000,00

3421

Dětská hřiště – herní prvky

62 361,30

65 000,00

3612

Bytové hospod. – Kilovňa + obecní byty

68 433,45

70 000,00

6 327 845,60

6 400 000,00

29 461,10

30 000,00

170 393,00

180 000,00

74 419,50

75 000,00

931 439,06

1 000 000,00

3612

6121 Rekonstrukce pč. 235 – obecní byty

3613

Dům služeb

3631

Veřejné osvětlení

3632

Provoz hřbitova – neinvestiční náklady

3633

6121 Infrastruktura pro RD na Bolatické, Severní

3639

Hospodářská budova – provozní náklady

24 698,00

25 000,00

3699

Sběrný dvůr – provozní výdaje

32 758,00

50 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

717 796,13

750 000,00

3723

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

728 009,87

728 100,00

135 540,00

136 000,00

1 134 226,25

1 134 300,00

921 928,65

944 000,00

28 631,00

30 000,00

3739

5365 Poplatky za odběr podzemních vod

3745

Péče o vzhled obce a údržba zeleně, traktor

4222

Veřejně prospěšné práce

4351

Pečovatelská služba, sociální pomoc,dovoz obědů

5212

Krizové řízení – ochrana obyvatelstva

0,00

10 000,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

10 000,00

5512

Požární ochrana – provozní náklady

324 743,02

325 441,00

6112

Zastupitelstvo obce

1 048 439,05

1 050 000,00

6114

Volby do Parlamentu ČR

23 518,00

27 182,00

6171

Činnost místní správy, sociální fond

3 756 395,46

3 800 000,00

6310

Úroky + popl. za vedení účtu

48 782,40

50 000,00

6320

Pojištění majetku obce + autoflotila

87 512,00

125 000,00

6399

5362,5363 Daň z příjmů právn. osob za obec, DPH

1 550 846,49

1 800 000,00

6402

5364 Vratka dotace – volby do kraj.zastupitelstva

2 472,00

2 472,00

6402

5366 Vratka inv.dotace – projekt revitalizace ŠR

51 000,00

51 000,00

6409

Ost.neinv.dotace-SOH, SOMH, SMS

54 715,00

70 000,00

0,00

1 135 351,00

33 237 270,73

35 088 849,00

6409

5901 Rezervy
CELKEM VÝDAJE

Součástí závěrečného účtu obce Bohuslavice jsou tyto přílohy:
1. Rozvaha k 31. 12. 2017
2. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
3. Příloha k 31. 12. 2017
4. FIN 1-12/2017 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Bohuslavice
5. Inventarizační zpráva za rok 2017
6. Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, krajem, EU za rok 2017
7. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice
za r. 2017 nezávislou auditorkou Ing. Urbančíkovou
Výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Bohuslavicích

Jana Janošová

Stránka | 9

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 304

Duben 2018

Informace Základní školy v Bohuslavicích

Letos jsme se připojili ke 139 zemích světa, kde probíhaly akce zaměřené na podporu finanční
gramotnosti.
V pondělí 12. 3. děvčata ze 7. třídy (Petra Křístková a Ester Heidutzková) seznámily žáky
6. třídy s prezentaci “Na penězích záleží”. Formou workshopu si žáci rozvíjeli své dovednosti a
vědomosti v oblasti řízení peněz.
Na závěr žáci vytvořili ve skupinkách projekt na toto téma. Děkuji žákyním 7. třídy za vzornou
přípravu a uplatnění poznatků ze soutěže Finanční gramotnost.

Mgr. Karla Poštulková
Matematický klokan 2018
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se
rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze
30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v
Paříži. Letošní mezinárodní soutěž Matematický klokan 2018 proběhla v pátek 16. března. Žáci 2.
až 9. třídy řešili matematické příklady.
Soutěžící byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií: Cvrček (2. -3. třída), Klokánek (4. - 5. třída),
Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili 24 testových úloh,
přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách
podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu
jeden bod odečetl. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávali do vínku 24 bodů,
takže bylo možno získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet bylo na
řešení vymezeno 60 minut čistého času. V kategorii Cvrček měli žáci na řešení 45 minut a mohli
dosáhnout maximálně 90 bodů. Nejlepší řešitelé a soutěžící byli odměněni diplomem a cenou.
Fotografie ze soutěže naleznete na školním webu.
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Vyhodnocení soutěže matematický klokan 2018
CVRČEK
1. MÍSTO

Julie Pochopienová

(3. třída, 79 bodů)

2. MÍSTO

Lucie Viktorie Režná

(3. třída, 63 bodů)

3. MÍSTO

Barbora Lišková

(3. třída, 57 bodů)

KLOKÁNEK
1. MÍSTO

Ondřej Buček

(5. třída, 111 bodů)

2. MÍSTO

Antonín Hanske

(5. třída, 99 bodů)

3. MÍSTO

Patrik Dihel

(5. třída, 92 bodů)

1. MÍSTO

Eva Ilková

(6. třída, 69bodů)

2. MÍSTO

Jakub Komárek

(6. třída, 64 bodů)

3. MÍSTO

Jindřich Růžička

(7. třída, 60 bodů)

1. MÍSTO

Lukáš Mika

(9. třída, 83 bodů)

2. MÍSTO

Václav Ryška

(8. třída, 69 bodů)

3. MÍSTO

Klaudie Vitásková

(9. třída, 61 bodů)

3. MÍSTO

Adéla Badajová

(8. třída, 61 bodů)

3. MÍSTO

Jaroslav Černovský

(9. třída, 61 bodů)

BENJAMÍN

KADET

Celkový vítězem je Ondřej Buček se 111 body.
Mgr. Karla Poštulková
Březen – měsíc knihy
Měsíc březen je už více jak 60 let spojován s
Měsícem knihy, nejen proto žáci druhého ročníku
navštívili 26. 3. místní knihovnu. Paní knihovnice
Marie Miková seznámila děti s pravidly půjčování
knih, zacházení s knihou či samotným výběrem
vhodných knížek. Děti však nejvíce zaujaly
připravené úkoly, hádanky a rébusy, které si
mohly ve skupinkách vyřešit. Za velice příjemnou
návštěvu ji ještě jednou mnohokrát děkujeme a
slibujeme, že budeme pravidelnými návštěvníky
knihovny.
Za druhou třídu Mgr. Monika Valachová
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Mateřská škola
Divadélko v MŠ
V měsíci Březnu nás opět navštívilo Divadélko
Beruška, tentokrát s pohádkou „Jak se Karlík
napravil“. Pohádka byla o jednom nezbedném
Karlíkovi, který se chystal na zápis do školy, ale vůbec
nic neuměl. A aby toho nebylo málo, on se neuměl ani
správně chovat. Beruška se ho snažila spolu s dětmi
napravit a také se jim to nakonec povedlo. Děti byly
z pohádky nadšené a snadno se nechaly vtáhnout do
děje. Pohádka byla pro děti velmi poučná. Již nyní se
těšíme, jakou pohádku nám přiveze divadélko příště.
Kolektiv MŠ
Jarní tvoření v MŠ
Tak jako každý rok, tak i letos jsme do školky pozvali
rodiče, aby si přišli spolu se svými dětmi vytvořit
zajímavé jarní výrobky. I přes vysokou nemocnost dětí
se nás ve školce sešlo hodně. Všechny pracovní
stolečky byly zaplněny a všichni se s chutí pustili do
vyrábění. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet ubrouskovou
techniku, lepení přírodních materiálu na šablony,
malování a zdobení vyfouknutých vajíček apod. Jsme
velice rádi, že si rodiče našli čas a strávili jsme tak
spolu velmi pěkné odpoledne.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Měsíc březen byl pro nás velmi krátký.
Nabrali jsme síly o jarních prázdninách a
odpočali jsme si o velikonočních
prázdninách. Ale i tak jsme nelenili a
poctivě jsme se připravovali na svátky jara.
Vyráběli jsme z keramiky, vlny, plastu,
papíru a jiných materiálů a tím jsme se učili
recyklaci, neboli – co se dá ještě udělat z
věcí, které bychom vyhodili. Výrobky se
nám podařily a děti mohly potěšit své rodiny
svými výtvory.
Všichni se už moc těšíme, až začne sluníčko hřát a my budeme zase chodit do přírody nasávat
energii.
Přejeme všem krásné jaro.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková
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Sport
Josefovský turnaj
V sobotu 17. 3. 2018 se uskutečnil již 5. ročník „Josefovského turnaje“ ve stolním tenisu. V úvodu
tohoto turnaje jsme minutou ticha uctili vzpomínku na zakladatele tohoto sportu v Bohuslavicích
pana Josefa Nováka. Po této vzpomínce byl turnaj zahájen na všech čtyřech stolech, protože se
nedostavil ani jeden žák ZŠ. Je to škoda, ceny byly připraveny i pro tuto kategorii. Sešlo se celkem
13 stolních tenistů a jelikož se hrálo systémem každý s každým, všichni odehráli celkem 12 zápasů
na dva vítězné sety. Pořadí zápasů bylo v podstatě libovolné. Kdo si trochu odpočinul, vyzval
dalšího soupeře na souboj. Tento systém se všem zamlouval, měl daleko větší spád než některé
„organizované“ turnaje. Navíc se zabránilo spekulacím o těžší nebo lehčí skupině.
Po cca třech hodinách a celkově 144 odehraných zápasech se vítězem stal Jan Stoček, který vyhrál
všechny zápasy. S jedinou porážkou skončil na druhém místě Petr Baránek z Dolního Benešova. Na
třetím místě se umístil Josef Hurný se čtyřmi prohrami. Další pořadí Alois Buhla, Bufka (Bolatice),
Měch (Komárov), Lukáš Miketa, Jochim (Bolatice), Erhard Kocur – nejstarší účastník, Vilk (D.B.),
Petr Ševčík, Jiří Dostál a konečně Duda (D.B.).
S umístěním samozřejmě spokojeni někteří hráči nebyli, ale to už tak ve sportu bývá. Co mají říkat
např. fotbalisté Baníku Ostrava. I pro ty platí – musí se více snažit!
Panu Alojsovi Buhlovi patří velké poděkování za organizaci tohoto turnaje a zajištění cen, které
dotoval i z vlastních zdrojů. Poděkování rovněž patří obecnímu úřadu v Bohuslavicích, který přispěl
upomínkovými předměty a stal se vlastně hlavním sponzorem tohoto turnaje.
Únavu a stres z průběhu celého odpoledne jsme na závěr zahnali tradičním občerstvením, kterým
nás roky dotoval pan Josef Novák. Takže i ti, kterým to tentokrát nevyšlo podle svých představ byli
nakonec spokojeni.
Jan Stoček
33. ročník šachového turnaje – Grand Prix ČŘ 2017/2018
V sobotu 21. dubna 2018 se již po třicáté třetí uskuteční v bohuslavickém kulturním domě šachový
turnaj o přeborníka obce, který je součástí seriálu Grand Prix České republiky v rapid šachu.
V loňském roce se při účasti přesně dvou stovek hráčů jednalo o největší šachovou akci této
kategorie v České republice.
Amatéři si budou moci zahrát se špičkami českého i světového šachu. Nebude samozřejmě
scházet bohuslavická šachová jednička, mezinárodní šachový mistr Tadeáš Kriebel, který s týmem
1. Novoborského šachového klubu vybojoval v sezóně 2018 v extralize v pořadí již pátý mistrovský
titul. Pro ostravské hráče bude vypraven z města šachový autobus s cílem Bohuslavice.
Výsledky a partie budou přenášeny přímým přenosem mezi veřejnost. Ti, co nebudou moci
být v hracím sále, mohou sledovat turnaj na svém počítači nebo mobilu v klidu domova nebo někde
na cestách. 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/Tnr328513.aspx?lan=5
On-line přenos partií: http://www.sachyorlova.cz/online/bohuslavice_2018/online.htm
Leo Vitásek
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Papírové království Brno
Poslední únorový víkend se v Brněnské
části Lužánky konala první výstava a
soutěž papírových modelů v roce 2018.
Účast byla slíbena a potvrzena již
v minulém roce. Od poslední soutěže
v Kyjově uplynulo pár měsíců, tudíž se do
boje zapojily i dva nové kousky. V široké
konkurenci se Jiří Lasák s modelem
Fortschritt E 512 umístil na parádním
prvním místě ve věkové kategorii junior, ve
které soutěží poslední rok v oborové
kategorii MT (malá technika). Jako bonus
také získal první místo mezi všemi
věkovými kategoriemi v oborové kategorii
MT. Výprava tedy donesla mnoho krásných zážitků a také skvělých výsledků, které velice potěšily.

Papirshow Ostrava
Dne 24. 3. 2018 se v Ostravě konal další
ročník slavné mezinárodní soutěže
s názvem Papirshow Ostrava 2018.
Jakožto druhého kola papírové ligy se
soutěže zúčastnil Jiří Lasák se svými
modely ve čtyřech kategoriích a to v malé
technice, diorámech, ceně HZS a ceně
autora modelů Firebox. Ve všech těchto
kategoriích se dařilo a padaly medaile.
V kategorii Malá technika 2. místo,
Diorámy 1. místo, cena autora modelů
Firebox 2 místo a jako bonus cena HZS.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Rodinné centrum Myška
Rodinné centrum působí na Hlučínsku již od roku 2007. Letos je to již deset let co začala nová
příležitost pro rodiče s dětmi docházet na aktivní předškolkové cvičení. Nejdříve se centrum
jmenovalo RC Náschvalníček, pak se přejmenovalo na RC Skřítek. Vedení bylo tenkrát v Ostravě.
Protože v Ostravě firma zanikla, vzala jsem si vše pod svá křídla a založila tak od září roku 2010 RC
Myška, které i nadále úspěšně působí v Hlučíně, Dolním Benešově, Kravařích, Bolaticích,
Štěpánkovicích, Oldřišově, Kobeřicích, Bohuslavicích. Do cvičení dochází děti již od 6 týdnů věku
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dítěte. V těchto skupinkách se soustředíme na správný psychomotorický vývoj. Od roku dítěte do
3,5 let již zařazujeme do hodin pohybovou část, rozumovou část, cvičení na balonech, procvičujeme
jemnou motoriku, kreslíme, zpíváme. Jaké pozitiva naše cvičení má? Maminky se navzájem poznají
a předají si různé informace. Nově přistěhovalé se tak zařadí do chodu dané vesnice. Děti mají
příjemnější vstup do školky, protože již mají kamarády. Máme také pozitivní ohlasy školek, na děti,
které navštěvovaly naše hodiny. Jsme speciálně vyškoleni a dokážeme poradit rodičům, když si
myslíme, že není něco v pořádku. Doporučíme pomoc rehabilitačního střediska, nebo psychologické
poradny. Moc nás těší, když naši radu přijmou a pak jsou rodiče i děti spokojení. Dochází nám do
cvičení také děti, které mají problém zařadit se do kolektivu. Některé nemluví nebo špatně mluví,
bojí se, křičí a jsou moc aktivní. Je to různé. Jsme rádi, za tyto odvážlivce, kteří přijdou mezi děti
s normálním vývojem. Protože, po měsíci pravidelné týdenní docházky již vidíme velké změny.
Tyto děti se krásně posouvají vpřed, dělají pokroky a po roce nebývá mezi dětmi tak velký rozdíl.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří již do našich hodin docházeli a dochází.
Srdečně chci pozvat všechny, co se nyní o nás dozvěděli.
Více informací najdete na facebookových stránkách RC Myška nebo na tel. č. 605 866 906.
Jiřina Kurková, RC Myška
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Inzerce
Restaurace Centrum Bohuslavice hledá spolehlivou a pracovitou servírku, vedoucí Jaroslav Mik
(736 736 310), nebo u obsluhy.

Stavebniny Jiří Návrat Háj ve Slezsku
Přivítejte jaro s námi!
Zahradnický substrát 75 l 129/ks
Okrasný slovenský kačírek 16-22mm 910/tuna
Struska 0-8 mm 220/tuna
Omítka jádrová 30 kg 85/ks
Remal Plus 15 kg 450/ks
Nabízíme také:
- barvy a laky
- betonové výrobky firmy Presbeton
- dopravu u nás zakoupeného materiálu včetně vykládky hydraulickou rukou
- kari síta, roxory
- lepenky a asfaltové nátěry
- polystyren a veškeré příslušenství pro zateplován fasád
- sádrokartonový program
- tvárnice Porfix a Ytong
- zahradnické potřeby, semena zeleniny, květin a bylinek, substráty, mulčovací kůry, netkané
textílie

Při předložení tohoto inzerátu na naší prodejně dostanete slevu 5% (platí do 30. 04.
2018 nebo vyprodání zásob, nevztahuje se na platbu kartou a již zlevněné zboží, lze uplatit pouze na
jeden nákup).

Zároveň s prodejnou stavebniny je i otevřena sběrna druhotných surovin.
Kontakt:
U Garáží 253, Háj ve
www: www.stavebniny-navrat.cz
e-mail: navrat.jiri@volny.cz
telefon: 604 941 368
e-shop: www.stavebniny-eshop.cz

Slezsku

po

7:00 – 15:00

út-pá

7:00 – 16:00

so

7:00 – 11:00

Stránka | 17

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 304

Duben 2018

Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – duben 2018
Den

Datum

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

6:45 Za + Helenu Theuerovou, + manžela, + příbuzné z obou stran a
za živou rodinu

NE

1.4.2018

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

PO

2.4.2018

Pondělí
velikonočním

ST

4.4.2018

18:00 Za + Leo Kocura u příležitosti nedožitých 90 let, manželku, +
příbuzné a živou rodinu

PÁ

6.4.2018

18:00 Za členy živého růžence

SO

7.4.2018

7:00 Za Cecílii a Jana Kozákovy k desátému a sedmdesátému výročí
úmrtí, za rodinu Kozákovu a Janošovu

NE

v oktávu

8.4.2018 2. neděle velikonoční

9:30 Za Arnolda Janoše, rodiče z obou stran s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu
6:45 Za živé a + členy chrámového sboru

6:45 Za Herberta Günthera, syna, + příbuzné z obou stran a živou
rodinu
9:30 Za + Josefa Zajíčka, otce, Josefa Nováka a živou rodinu

Slavnost
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

18:00 Za Valtera Moslera a příbuzné z obou stran s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

PO

9.4.2018

ST

11.4.2018

18:00 Za Hedviku Lasákovou, dva manžely, děti, dva zetě a snachu a
za živou rodinu

PÁ

13.4.2018

18:00

SO

14.4.2018

7:00 Za Elfrídu Fussovou, rodiče z obou stran a děti

NE

15.4.2018 3. neděle velikonoční

11:00 Svatba Martina Starostky a Evy Krieblové
6:45 Za + Ervína Krauseho, manželku a rodiče z obou stran a živou
rodinu
9:30 Za živé a + farníky

ST

18.4.2018

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

PÁ

20.4.2018

18:00 Za + manžela Jana Veverku, rodiče Poledníkovy a Veverkovy a
za dar zdraví a B. požehnání pro živou rodinu

SO

21.4.2018

7:00 Za Pavla Mašíka a duše v očistci
6:45 Na poděkování Pánu Bohu za dar života; za rodiče Vitáskovy,
Kocurovy a živou rodinu

NE

22.4.2018 4. neděle velikonoční

ST

25.4.2018 Svátek sv. Marka

18:00 Za Aloise Hurného a rodiče z obou stran

PÁ

27.4.2018

18:00 Výroční rekviem za Josefa Nováka

SO

28.4.2018

7:00 Za + Blanku Breuerovou a za živou rodinu

9:30 Za + Lýdii Dominikovou k nedožitým 80 letům života, za +
rodiče z obou stran a živou rodinu

6:45 Za živé a + farníky
NE

29.4.2018 5. neděle velikonoční

ST

2.5.2018 Památka sv. Atanáše

9:30 Za živé a + hasiče
18:00 Za Karla Leciana, manželku a syna
18:00 Za + manžela k 5. výročí úmrtí, jeho + rodiče, rodinu Kotalovu
a dar zdraví a B. požehnání pro živou rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci dubnu 2018
Janošová Marie
Borzutzká Anna
Hanskeová Anna
Štefek František
Kotzurová Uršula
Vitásková Lucie
Ing. Szymiczek Bertold
Heisigová Wieslawa
Hurná Magdalena
Zajíčková Jarmila
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. 304 – duben 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. dubna 2018.
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