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313

Zpravodaj
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Leden
2019

Vážení spoluobčané,
přijměte přání všeho dobrého v novém roce,
zejména pak pevné zdraví, optimismus a Boží
požehnání v průběhu roku 2019.
Poslední měsíc v roce utekl ještě rychleji než ty
předcházející. Prožili jsme období adventu, ve
kterém jsme mohli navštívit výstavů perníků,
nádherný koncert a také tradiční Vánoční
jarmark. Vánoční svátky byly zahájeny na farní
zahradě představením živého Betléma. Na
půlnoční jsme sice šli za mírného sněžení, ale
oteplení dalších dnů přineslo nepříjemné počasí
s dešťovými přeháňkami, které znamenaly
komplikaci příznivcům pochodů a vycházek do
okolí. Počasí neovlivnilo akce „pod střechou“,
takže se na Sv. Štěpána uskutečnil turnaj
v nohejbalu – Memoriál Jana Kotzura a karetní
turnaj „66“. Ve vánoční době se konal také
turnaj ve stolním tenisu a ve volejbalu.
Poslední měsíc v roce se konalo jednání rady a
zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelé
schválili rozpočet na rok 2019, plán oprav a
investičních akcí a poskytnutí dotací spolkům a
organizacím. V prosinci se po dlouhé době
vymaloval sál kulturního domu.
Minulý rok byl pro celou republiku, občany i
obce velmi příznivý z hlediska příjmů. Pro obec
to představovalo zajištění financí na realizaci a
přípravu investičních akcí. Mezi největší patřila
oprava povrchu a kanalizace na ulici Kozmické,
dokončení ulice Sluneční, výměna osvětlení na
téměř celé ulici Opavské a několika dalších
komunikacích, příprava infrastruktury pro
výstavbu rodinných domů, doplnění a oprava
sportoviště v základní škole a nové dětské hřiště.
V květnu loňského roku jsme pro občany
zavedli službu Senior TAXI. Koncem roku se po
čtyřech letech jednání podařilo podepsat
smlouvu o koupi části pozemku u kulturního
domu. Ne všechno ale bylo v pořádku.
[Zadejte text.]

Za hlavní nešvary považuji nekázeň občanů při
parkování vozidel zejména v zimním období.
Bohužel také při likvidaci odpadů nejsou vždy
dodržována pravidla. Odkládání věcí před vrata
sběrného místa mimo otvírací dobu, a hlavně
vhazování nepatřičných věcí do kontejneru na
bioodpad.
Uplynulý rok byl rokem voleb do orgánů obce.
Volby se konaly začátkem října a kandidoval
rekordní počet občanů. Na šesti kandidátkách
bylo zapsáno 82
zájemců
o práci
v zastupitelstvu.
Oproti
předchozímu
volebnímu období bylo minimum změn,
zvoleni byli pouze tři noví zastupitelé a vedení
obce zůstalo ve stejném složení. Děkuji všem,
kteří se zúčastnili voleb a dali najevo, že jim
není jedno jakým směrem se bude ubírat obec
v následujícím období. Hlavní záměry obce
v investicích jsou uvedeny v jiné části
zpravodaje.
Nový rok začíná tříkrálovou sbírkou a já věřím
v otevřené srdce a dlaně, tak jako tomu bylo
v uplynulých letech. V lednu začíná období
masopustu. Na letošní rok si pořadatelé
připravili pět plesů a dva maškarní bály pro
děti. Děkuji všem, kteří se starají o kulturu
v obci, a věřím, že využijete nabídky a v hojné
míře navštívíte plesy.
Přeji nám všem krásné prožití začátku roku.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 18. 12. 2018 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Tomáš Hruška, Lukáš Pašek konstatuje,
že na dnešním 2. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva.
Omluven: Ing. Jiří Kocián, Ph. D., Antonín Štefek
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Karin Herudková, Ing. Pavel Staněk Obecní zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 2/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Tomáš Hrušku a Lukáše Paška za členy návrhové komise, Karin
Herudkovou a Ing. Pavla Staňka za ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 2/1 b) schválilo:
Program 2. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 2/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – XI. 2018. Celkové příjmy za 01-11/2018 činily 29 406 811,28 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 405 978,84 Kč, zůstatek z roku 2017 ve výši
3 281 742,22 Kč a splátka úvěru ve výši – 750 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 0111/2018 činily 32 344 532,34 Kč. Celkové výdaje za 01-11 /2018 činily 20 781 244,88 Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 11. 2018 byl ve výši 11 563 287,46 Kč, z této částky činil zůstatek na
běžném účtu 9 419 951,43 Kč a na účtu u ČNB 2 143 336,03 Kč.
usnesením č. 2/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 6/2018 bez výhrad.
usnesením č. 2/1 e) schválilo:
Předběžně rozpočtové opatření č. 7/2018 k rozpočtu za rok 2018 pro operace, které vzniknou za
období od data 19. 12. 2018 do 31.12.2018 bez určení konkrétní výše v Kč pro rozpočtové změny
uvedené v příloze č. 3 b.
usnesením č. 2/1 f) schválilo:
Vyřazení majetku evidovaného na SÚ 042 dle seznamu v příloze 4 b, 4 c.
usnesením č. 2/1 g) schválilo:
Plán zasedání rady obce Bohuslavice a zastupitelstva obce Bohuslavice na rok 2019.
usnesením č. 2/1 h) schválilo:
Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice - příspěvkové organizace na rok 2019.
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usnesením č. 2/1 i) schválilo:
Seznam investičních akcí, vypracování projektů a oprav obecního majetku v roce 2019.
usnesením č. 2/1 j) schválilo:
Dotaci Sportovnímu klubu Bohuslavice na činnost v roce 2019 ve výši 250 000,- Kč. Pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Sportovním klubem
Bohuslavice.
usnesením č. 2/1 k) schválilo:
Dotaci Římskokatolické farnosti Bohuslavice na rok 2019 ve výši 200 000,- Kč. Pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Římskokatolickou farností Bohuslavice.
usnesením č. 2/1 l) schválilo:
Dotaci Spolku zahrádkářů Bohuslavice na rok 2019 ve výši 100 000,- Kč. Pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Spolkem zahrádkářů Bohuslavice.
usnesením č. 2/1 m) schválilo:
Hospodaření se sociálním fondem obce Bohuslavice na rok 2019.
usnesením č. 2/1 n) schválilo:
Odklad zřízení zvláštního účtu pro plán obnovy vodovodu a kanalizací s tím, že finance na obnovu a
výstavbu vodovodů a kanalizací v roce 2019 budou čerpány z provozních prostředků obce.
usnesením č. 2/1 o) schválilo:
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2019.
usnesením č. 2/1 p) schválilo:
Cenový výměr č.1/2018 za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2019.
usnesením č. 2/1 q) schválilo:
Cenový výměr č.2/2018, stanovení ceny vodného a ceny za odvádění odpadních vod a roční sazby
za pronájem vodoměru na rok 2019.
usnesením č. 2/1 r) schválilo:
Rozdělení pozemku p. č. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na 5 (6) stavebních parcel.
usnesením č. 2/1 s) schválilo:
Kupní smlouvu č. UZSVM/OOP/6979/2018-OOPM uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové
Město, Praha 2 a obcí Bohuslavice se sídlem Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 2/1 t) schválilo:
Vyhlášení záměru prodeje části obecní parcely p. č. 2181/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína.
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usnesením č. 2/1 u) schválilo:
Název ulice Západní – místní komunikace na pozemcích p. č. 2293, 2306 a 2292 v k. ú. Bohuslavice
u Hlučína.
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. 2018.
č. 21/2 c) Složení inventarizační komise pro rok 2018.
č. 21/2 d)Informace k investicím včetně žádostí o dotace na rok 2019.
č. 21/2 e) Informace k rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2019.
č. 21/2 f) Informace o investičních akcích a opravách v roce 2018.
č. 21/2 g)Aktuální stav jednání o parcele 576/4 (KD) s ÚZSVM.
č. 21/2 h)Rozpočet SOH na rok 2019.
č. 21/2 i) Rozpočtové provizorium SOMH na rok 2019.
č. 21/2 j) Informace o obecním plese a dalších kulturních akcích.
č. 21/2 k)Informace z jednání rady obce dne 1. 11., 15. 11. a 12. 12. 2018.
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Pavel Staněk

Karin Herudková

Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 18. 12. 2018

Z jednání rady obce Bohuslavice 2018
3. zasedání rady obce Bohuslavice dne 12. 12. 2018
Rada obce Bohuslavice
Bere na vědomí:
Technik obce, podaná nabídka na ÚP.
Žádost o zaměstnání.
Žádost o odkoupení části obecního pozemku (cca 2 m2) p. č. 2181/1.
Hospodaření obce za I-XI/2018. Výběr daní za I-XI 2018.
Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7.
Příprava rozpočtu 2019.
Informace o cenách plynu a elektřiny pro SOH na rok 2019.
Informace o investičních akcích. Komunikace Kozáková, Veřejné osvětlení, projednáno dokončení
Opavské. Kanalizace Bolatická
Převod pozemku p. č. 576/4 z ÚZSVM. Aktuální informace.
Informace o kulturních akcích: Kouzlo a vůně perníku, Adventní koncert, Vánoční jarmark, Živý
Betlém, 3. Obecní ples, Kalendář 2019.
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Schválila:
Žádost o zasíťování pozemku p. č. 3127 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Žádost o zřízení vodovodní přípojky a kanalizace k pozemku p. č. 398/2 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína.
Žádost o pronájem sálu KD na rok 2019.
Směrnici č. 1/2018 k závodnímu stravování na rok 2019.
Poskytnutí individuálních dotací dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.
Pověření starosty obce podpisem smlouvy o dodávkách elektřiny pro rok 2019.
Zvýšení cena za využití služby Senior Taxi (Dolní Benešov, Bolatice: 20,-Kč, Kravaře Hlučín: 40,Kč, Opava Ostrava 80,- Kč vše za 1 jízdu, doba čekání do 2 hodin zdarma nad 2 hodiny 100 Kč za
každou započatou hodinu).
Inventarizace majetku obce 2018 a složení inventarizačních komisí.
Revokovala:
Usnesení 40/2 f). Žádost o pronájem bytu č. 1 v domě č. p. 235.
Mgr. Pavel Dominik

Další informace
Investiční akce, opravy, nákupy a služby v roce 2018
NÁZEV

POPIS PRACÍ

NÁKLADY

MK Kozmická

oprava komunikace

1 067 062

MK Kozmická

oprava kanalizace a šachet

1 896 840

Oprava povrchu komunikací

Sluneční

707 033

Oprava povrchu komunikací

Polní

278 663

Infrastruktura pro RD

Záhumenní, Kozáková - VO, voda a povrch

608 969

Rekonstrukce osvětlení v obci

Výměna těles za LED a kabelů

957 420

Běžecká dráha v ZŠ

nová dráha a čištění hřiště

328 683

Park Kondrašov

oprava pomníku a vybudování dětského hřiště

138 029

Bohuslavický potok

projektová dokumentace

175 450

Bohuslavický potok

oprava havarie břehů

280 160

VW Transporter

přestavba

137 840

Pozemek Chuchelnická

odkoupení pozemku p. č. 694/2

247 750

Snížení energetické náročnosti VO projektová dokumentace
Celkem v mil.

96 800
6 920 698

Stránka | 7

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 313

Leden 2019

Rozpočet obce na rok 2019
schválen 18. 12. 2018 č. usn. 2/1 o)
2019
Paragraf

položka

Příjmy

1111 Daň z příjmů FO závislá činnosti

Rozpočet v Kč

6 500 000

1112 Daň z příjmů podnikatelů

130 000

1113 Daň z příjmů FO srážková

520 000

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

5 200 000
170 000
12 500 000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

10 000

1335 Poplatky za odnětí lesní půdy

90 000

1341 Poplatek ze psů

25 000

1343 Poplatek za užívání veřej. prostr.
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
1361 Správní poplatky
1381 Daň z hazardních her
1382 Zrušený odvod z loterií
1511 Daň z nemovitostí
4112 Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy

5 000
240 000
25 000
140 000
0
1 150 000
360 000

4111 Neinv.dotace na volby - prezident, komunální a senátní

0

4116 Neinv. dotace pro ZŠ

0

4116 Neinv. dotace na veřejně prospěšné práce

0
0

2219

Místní komunikace - dlaždice,štěrk,písek - prodej

2310

Vodné

2321

Poplatek za užívání kanalizace

3314

Knihovna - členské příspěvky, kopírování

3319

Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo

3341

Hlášení místním rozhlasem

5 000

3349

Inzerce ve zpravodaji

2 000

3392

Pronájem kulturního domu - sál a banketka

3612

Příjmy z pronájů bytů + služby

3613

Příjmy z pronájmu Domu služeb květinářství

50 000

3632

Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně

50 000

1 000 000
250 000
15 000
140 000

70 000
300 000
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3639

Příjmy z pron. hosp.budovy u OÚ kadeřnictví, manikura

3722

Platby občanů za popelnice

770 000

3725

Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM

300 000

3745

Příjmy z pronájmů nářadí, traktor

10 000

4351

Senior taxi

15 000

6171

Činnost místní správy - nájem pozemků, obř.síně, dovoz obědů, ostatní

110 000

6310

Ost.příjmy z finančních operací - úroky, pojistné náhrady

25 000

6310

3111 Prodej pozemků na stavbu rodinných domů
Příjmy celkem

2 500 000
32 747 000

2019
Paragraf

položka

Výdaje

Rozpočet v Kč

1014

Pobíhající psi

5 000

1070

Rybáři - elektřina

5 000

2212

Silnice - údržba,PHM, úklid sněhu

200 000

2219

Pozemní komunikace chodníky - oprava,údržba

150 000

2219

6121 Rekonstrukce povrchu MK Kozmická

2219

6121 Rekonstrukce povrchu MK Sluneční

2219

6121 Rekonstrukce povrchu MK Zahradní - techn.zhodnocení

1 000 000

2219

6121 Rekonstrukce povrchu MK Bolatická - TZ

1 500 000

2219

6121 Mostek Družstevní

2219

6121 Vypracování projektů - cyklostezky

2219

6121 Vypracování projektů - komunikace

2292

5193 Dopravní obslužnost

2223

Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí

500 000

50 000
100 000
15 000
1 000 000

2223

6121 Bezpečnost silničního provozu - semafory

2310

Provoz vodovodu + náklady na vrt

300 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

200 000

2321
2333
2333
2341
3113
3113
3113

6121 Kanalizace Kozmická
Údržba a čištění potoka, oprava břehu potoka
6121 Rekonstrukce břehu potoka I.etapa
Revitalizace Špakovského rybníku
5331 Neinv.dotace na provoz základní školy

0
500 000
8 000 000
0
2 200 000

Běžecká dráha v ZŠ + vyčištění povrchu
6321 Investiční dotace - výtah pro ŠJ

370 000
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5321 Neinv.náklady na provoz odloučeného prac. MŠ Závada

3113

5336 Neinv.dotace - výzkum,vývoj, vzdělávání

360 000
0
40 000

3314

Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál

3319

Ostatní záležitosti
kult.akce)

3330

Neinvestiční dotace církvi

3341

Obecní rozhlas

30 000

3349

Obecní zpravodaj

60 000

3391

Mezinárodní spolupráce - družba Slovensko

20 000

3392

Kulturní dům - provozní výdaje

150 000

3399

Sbor pro občanské záležitosti

100 000

kultury

(propagace

obce,kronika,

450 000

3419

5222 Neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

0

3421

5229 Dotace organizacím a spolkům pro mládež

0
0

3421

Herní prvky na dětská hřiště, oprava pomníku

3421

Údržba dětských a sportovních hřišť

50 000

Dotace spolkům, organizacím, církvi

800 000

3429

5229 Ostatní neinv.dotace organizacím a spolkům

3612

Obecní byty

120 000

3613

Dům služeb

30 000

3631

Veřejné osvětlení

3631

6121 Veřejné osvětlení - PD, II. etapa rekonstrukce

3632

Provoz hřbitova

3633

Infrastruktura pro RD Kozáková

3633

6121 Infrastruktura pro RD Na svahu, Kozáková

3639

Hospodářská budova - kadeřnictví, pedikura,manikura

3699

Sběrný dvůr - energie, služby

3699

6121 Sběrný dvůr - rekonstrukce budovy

170 000
1 000 000
50 000

1 000 000
5 000
30 000
4 500 000

3722

Platby firmě OZO za svoz popelnic od občanů

780 000

3723

Platba firmě OZO za svoz velkoobjem.odpadu, BRKO

900 000

3739

Poplatky za odběr podzemní vody

150 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

600 000

4222

Veřejně prospěšné práce

4351

Senior taxi, pečov. služba a pomoc, mimoř. příspěvky

70 000

5212

Krizové řízení

10 000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

10 000

5512

Požární ochrana

5512
6112

6123 CAS - cisterna pro hasiče
Místní zastupitelské orgány

0

300 000
2 000 000
1 250 000
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6115

Volby do obecního zastupitelstva + senát

0

6118

Volby prezidenta republiky

0

6171

Činnost místní správy, sociální fond

6310

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

6320

Pojištění majetku obce

4 600 000
40 000
130 000

6399

5362 Platby daní - DPH,přenesená daňová povinnost

330 000

6399

5365 Daň z příjmů práv. osob za obec - proúčtování

170 000

6399

6130 Pozemky - nákup 576/4

550 000

6399

6122 Nákup komunální techniky

6402

Finanční vypořádání minulých let vratka dotace

6409

Neinv.dotace sdr.obcí Hlučínska, příspěvky MAS, SMS
6121 Vypracování projektové dokumentace

6409

2 500 000
0
70 000
500 000
4 227 000

5903 Rezerva
Výdaje celkem

44 247 000

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

11 500 000
0

Financování celkem

11 500 000

Příjmy + zůstatek předešlého roku

44 247 000

Kontrolní součet

0

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 2019

754000

Římskokatolická farnost Bohuslavice

200000 viz. žádost, schvaluje OZ

SK

250000 viz. žádost, schvaluje OZ

Zahrádkáři

100000 příspěvek na nové sociálky

Senior klub
ČSV - včelaři

10000 příspěvek na provoz
7000 příspěvek na provoz

HC Buldoci

30000 pronájem ledové plochy

Rybářský spolek

25000 příspěvek na provoz
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5000 ceny na turnaje

Klub rodičů při Mateřské škole

10000 příspěvek na provoz

Vlašanky

10000 příspěvek na provoz

Klub bohuslavicých perníkářů

5000 příspěvek na provoz

Nohejbalový oddíl

2000 ceny na turnaje

Klub rodičů Bublina - ZŠ

10000 příspěvek na provoz

Bohuslavický oříšek

20000 příspěvek na provoz

Farní mládež

25000 příspěvek na tábor

Paličkářky

5000 příspěvek na provoz

SDH - mládež

25000 stavitelná kladina, hadice

SPCCH - invalidé

3000 kulturní a sportovní akce, doprava

Strassenfest

6000 každoroční dotace

Badminton

2000 ceny na turnaj

Prajzká ambasáda

4000 dotace na závod Bělský okruh

Plán investic, oprav a nákupů v roce 2019
NÁZEV

POPIS PRACÍ

v mil Kč

Bohuslavický potok

oprava břehů v části centra obce

8,0

Oprava povrchu komunikací

Bolatická 470 m, Zahradní 360 m

2,5

Infrastruktura pro RD

Na Svahu - VO, voda a zpevnění povrchu

1,0

Obecní dvůr

oprava, zateplení

4,5

Rekonstrukce osvětlení v obci

výměna těles za LED a kabelů

1,0

Zvýšení bezpečnosti v obci

semafory

1,0

Svozové auto

kontejnerový nosič

2,5

Mostek Družstevní

nová stavba

0,5

CAS

nová cisterna pro JPO SDH 1. splátka

2,0

Odkup pozemku p. č. 576/4

parkoviště u KD

0,5
23,5

Cena vodného a poplatku za užívání kanalizace zůstává pro rok 2019 stejná jako v roce 2018.
Poplatky za svoz odpadů zůstávají pro rok 2019 stejné jak o v roce 2018.
Termíny měsíčních svozů popelnic
Červenec

Leden

11.1.2019

12.7.2019

Únor

8.2.2019

Srpen

9.8.2019

Březen

8.3.2019

Září

6.9.2019

Duben

5.4.2019

Říjen

4.10.2019

Květen

3.5.2019

Listopad

1.11.2019

Červen

14.6.2019

Prosinec

13.12.2019
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Senior TAXI
Rada obce na svém zasedání vyhodnotila provoz této výjimečné služby pro občany za rok 2018.
Vzhledem k nákladům rozhodla o zvýšení poplatků: Dolní Benešov, Bolatice: 20,-Kč, Kravaře
Hlučín: 40,- Kč, Opava Ostrava 80,- Kč vše za 1 jízdu, doba čekání do 2 hodin zdarma nad 2 hodiny
100 Kč za každou započatou hodinu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Počasí 2018
Nejvyšší teplota

Nejstudenější měsíce

Den

Teplota

Měsíc

Průměr

9.8.

36.8°C

Únor

-2.0˚C

4.8.

36.6°C

Březen

2.4˚C

2.8.

35.6°C

Prosinec

2.7˚C

23.8.

35.2°C

1.8.

35.2°C

Nejteplejší měsíce

Nejvlhčí měsíce

Měsíc

Průměr

Měsíc

Průměr

Srpen

22.4°C

Prosinec

86,5%

Červenec

21.2°C

Listopad

85.4%

Červen

19.7°C

Leden

85.4%

Nejnižší teplota

Nejsušší měsíce

Den

Teplota

Měsíc

Průměr

1.3.

-16.1°C

Duben

65.6%

2.3.

-14.5°C

Srpen

67.5%

26.2.

-14.0°C

Červenec

68.8%

4.3.

-14.0°C

3.3.

-13.3°C
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Prosinec ve škole
Kromě výuky se žáci i učitelé už během podzimních měsíců připravovali na vánoční jarmark ve
škole, který pořádáme pro rodiče a přátele školy. Velmi děkuji všem vyučujícím a třídám, které se
zapojily jakýmkoliv způsobem do příprav. Akce se moc povedla! Obdrželi jsme i několik
pochvalných emailů od rodičů, což nás velmi potěšilo. Návštěvnost byla skvělá a děti se tak mohly
těšit z množství prodaných vánočních výrobků. Všem rodičům a hostům za žáky moc děkuji.
U této příležitosti jsme si tradičně zazpívali na nádvoří školy v rámci projektu Česko zpívá
koledy a poslali balónky s přáním Ježíškovi. Za příjemnou atmosféru děkuji všem, kteří se
zúčastnili, Klubu rodičů za organizaci balónkové akce a občerstvení.
5. 12. žáci 9. třídy již tradičně nadělovali
balíčky s dobrotami dětem naší školy a školky.
Nadílku doprovodilo jejich krátké vystoupení.
V úterý 11. 12. se 8. třída vydala na návštěvu
historické Prahy a vánočních trhů. Počasí sice
moc nepřálo, ale i tak si Prahu všichni užili.
Někteří osmáci byli v Praze dokonce poprvé.
11. 12. navštívila 3.- 6. třída divadelní
představení v angličtině a akce byla zhodnocena
dětmi i pedagogy velmi pozitivně.
Úterý bylo náročné také pro některé chlapce
z 6. a 7. třídy, kteří ve florbalovém zápase
v Bolaticích moc neuspěli, ale odvezli si alespoň další zkušenosti ze hry. Každopádně děkuji za
přípravu a reprezentaci školy.
Ve čtvrtek slavili úspěch žáci, kteří reprezentovali naši školu v soutěži "Bridge Builder Game",
protože obsadili 1. místo :-)
V pátek 14. 12. navštívily děti z 1. a 2. třídy divadelní představení "Jů a Hele"v Dolním
Benešově.
Mimo výuky a akcí ve škole třídy se svými třídními učiteli pořádali i odpolední výjezdy do kina
či na vánoční trhy.
O Vánocích rádi pomůžeme a potěšíme
Ve čtvrtek 13. 12. se vydala 2. A do Hlučína do domova pro seniory. Děti zazpívaly koledy a
vánoční písničky, rozdaly vánoční přání a dokonce si se seniory popovídaly. Bylo to opravdu
dojemné.
Pomáháme i nemocným lidem a dárečky, které děti vyrobily k příležitosti jarmarku jsme poslali
do Městské nemocnice Ostravy – Fifejdy. Snad přání a malé dárky všechny nemocné potěší.
První týden v prosinci se žáci 3. třídy zapojili do projektu Vánoční krabice od bot 2018 a přinesli
dárek pro děti, které se ocitly v tíživé situaci, viz www.krabiceodbot.cz. Tímto děkuji všem rodičům
za malý dárek, zejména pak paní K. Krejčí, která krabici s dárky od dětí osobně doručila na
Slezskou diakonii - sociální asistence do Krnova.
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Tento předvánoční měsíc byl náročný. Skloubit běžnou výuku a připravit i všechny tyto velmi
příjemné akce vyžaduje čas a energii všech vyučujících i dětí. Za to všem moc děkuji a přeji krásné
Vánoce, dětem snad „sněhové“ vánoční prázdniny!
Krásné Vánoce a v novém roce přeji Všem hlavně zdraví a pohodu. Ať Vás provázejí jen
příjemné chvíle a zážitky.
Mgr. Gabriela Prchalová
Ježíškova vnoučata
Také naše škola se letos zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Konkrétně žáci z 1.-4. třídy
vyrobili pro seniory vánoční přáníčka, která jsme pak odeslali do Prahy k dalšímu rozdělování spolu
s dárky do různých domovů pro seniory a dalších podobných zdravotnických zařízení. Věříme, že
naše plná krabice krásných vánočních přání udělá radost mnoha lidem v seniorském věku.
Návštěva v Domově pod Vinnou horou
V adventní době, čase rozjímání a
těšení se na Vánoce, jsme i my
chtěli udělat někomu radost.
Vypravili jsme se proto 13.12. do
Domova pro seniory pod Vinnou
horou do Hlučína. Tam nás už
nedočkavě čekali dědečkové a
babičky, kterým jsme zazpívali
vánoční koledy a zarecitovali zimní
básničky, a také předali vyrobená
přáníčka a malé dárečky.
Měli jsme velikou radost, že jsme
jim měli možnost zpříjemnit jedno
chladné prosincové dopoledne. Děti za své vystoupení dostaly sladkou odměnu a také jsme si mohli
prohlédnout většinu prostor domova. Nejvíce nás zaujala tvořivá terapeutická dílnička.
Velké poděkování patří vedení a zaměstnancům domova za velmi vstřícný přístup, dětem za krásné
vystoupení, které vykouzlilo úsměvy, ale i slzičky na tvářích dojatých babiček.
2. A a Zdeňka Birtková
Bricks Game a Bridge Builder Game
Již po páté jsme se zúčastnili soutěží na
Stavební škole v Opavě, které se konaly ve
čtvrtek 13. 12. 2018. Soutěže Bricks Game"
a "Bridge Builder Game", propagují obor
Stavebnictví (specializaci "konstrukci" i
"architekturu"). Letos se do soutěže
přihlásilo 43 týmů z 21 základních škol z
Opavy a blízkého i vzdáleného okolí.
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V rámci soutěže "Bricks Game" žáci z 8. třídy ve složení Růžička, Ďurina, Kotzur a Heidutzková
budovali z cheva kostek stavbu na
téma "Tajemný hrad v Karpatech".
Nejdůležitějším úkolem v soutěži
"Bridge Builder Game" je postavit
ze špejlí a provázků co nejlehčí
most, který unese co nejvíce. Týmy
jsou řazeny podle poměru: váha,
kterou most unese, děleno váha
mostu. Vyhrává tým s největším
poměrem. V této soutěži nás
reprezentovali žáci 8. a 9. třídy
Dudek, Halfar, Pašek a Nguyen,
kteří zvítězili na 1. místě.
Děkujeme
všem
žákům
za
výbornou práci na přípravě a
realizaci soutěží.
Mgr. Karla Poštulková

Školní družina
Sváteční adventní čas jsme strávili přípravami na nejkrásnější svátky roku – Vánoce.
Na výstavě perníků jsme prodávali naše upečené perníčky, mohli jsme zde tvořit v dílničkách a
hlavně „nasát“ sváteční atmosféru.
V polovině prosince se konaly trhy v naší školičce. Prodávali jsme zde naše výrobky a to především
z keramiky.
Na Mikuláše jsme si vyzdobili perníčky, některé děti si je hned snědly a některé si je rozdělily a
přinesly kousíček domů na ochutnání.
Adventní čas se schýlil ke svému vrcholu a tak jsme v družince uzavřeli tento čas nadílkou. Rozdali
jsme si naše výrobky, kterými jsme pomáhali Ježíškovi. Věřím tomu, že udělaly všem radost a
potěšily. Děti se moc těšily, až je věnují svým rodičům, prarodičům a sourozencům.
Ježíšek nezapomněl ani na naše šikovné děti a nadělil do družinky nové hračky a hry.
Po celou dobu posledního týdne jsme si zpívali koledy a to nejen v družince. Přidali jsme se i
k vyšším ročníkům a společně si zazpívali na chodbě naší školy.
Díky rodičům jsme měli i sváteční mlsání a to cukroví, ovoce, vánočku a také šampíčko a jiné
laskominy.
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Chtěla bych tímto poděkovat
všem rodičům za krásnou
spolupráci, Marii Mikové, ale
také všem kolegům a kolegyním,
kteří se podíleli na poklidném
provozu naší družinky.
Všem přejeme jen to nejlepší do
Nového roku 2019, vše nádherně
dětsky čisté a upřímné.
Za kolektiv ŠD – Karin
Herudková

Sport
SK Bohuslavice
Memoriál Josefa Nováka – vánoční turnaj ve stolním tenisu
Další ročník turnaje se konal ve vánočním období 27. prosince 2018. Do kulturního domu, kde byly
připraveny stoly přišlo 21 hráčů. Turnaj se hrál ve třech skupinách a následně vyřazovacím
způsobem. Ve finále se utkal junior Vitásek z Bolatic a Stáreček z Dolního Benešova. Úspěšnější
byl mladý hráč z Bolatic, který se stal vítězem celého turnaje. Na třetím místě skončil Lukáš Miketa
z Bohuslavic.
Karetní turnaj „66“
Ve středu 26. 12. 2018 proběhl již 14. ročník MEMORIÁLU MIRKA POSPIECHA v karetní hře
„66“. Turnaje se zúčastnilo 21. hráčů, oproti loňsku o 3 méně. Bohužel naše řady letos opustili
bývalí vítězové turnaje p. Josef Cáb a Miroslav Pchálek. Hrálo se na tradičních 7. kol a celý turnaj
proběhl ve velmi poklidné atmosféře. Po 4. kolech došlo na malou přestávku, kterou jsme využili na
kvalitní večeři. Opět musím poděkovat p. Jardovi provozovateli restaurace CENTRUM za její
přípravu. Po 5. hodinách boje, kdy některým hráčům po proflámované noci (Štěpánská) docházely
síly došlo na vyhlašování vítězů. Na 1. místě a přeborníkem obce pro rok 2018 se stal Jan Zajíček se
ziskem neuvěřitelných 21 bodů (poprvé vítěz a neztratil ani 1 bod). 2. místo obsadit Martin Kučera a
3. místo Radek Theuer. Obhájce titulu Jan Szymiczek obsadit 5. místo a skončil tak kousek pod
bednou. Všichni účastníci turnaje byli opět oceněni nějakou hodnotnou cenou a diplomem za které
děkujeme sponzorům (Obecní úřad Bohuslavice, opravárenský závod MSA a řadě dalších…)
Závěrem bych chtěl pozvat další adepty této hry na již 15. ročník tohoto turnaje. Za pořadatelé
s pozdravem MALÁ DÁVÁ!!!
Martin Kučera
Amatérský badmintonový klub Bohuslavice zve na 8. ročník turnaje ve čtyřhře
v tělocvičně ZŠ Bohuslavice v sobotu 2. 2. 2019 ve 12.00 hodin.
Občerstvení je zajištěno, zvou pořadatelé.
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SDH Bohuslavice přeje všem občanům do nového roku 2019 všechno nejlepší
pevné zdraví, Boží požehnání a spokojenost.
Výbor sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice tímto zve členy na Výroční valnou hromadu, která se
bude konat dne 19. 1. 2019 od 15.00 hodin v obřadní místnosti Obecního domu. Členské příspěvky
ve výši 150,- Kč a průkazy s sebou, bude provedená jejich výměna za nové. Účast všech členů
nutná!
Starosta SDH
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska opět plným kulturních a společenských
akcí, projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto ani letos nemohl chybět Bál
Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec Bolatice. Na zámku v Kravařích
přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět
Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté
představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy a
chrámové sbory z regionu, aby si pro diváky připravily zážitek v podobě duchovní hudby. Organizace
Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání chrámových sborů regionu
Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik
desítek občanů nejen z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným v oblasti zisku dotací.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na realizaci projektů
„Manažer regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských
řemesel 2018“ (dotace ve výši 93 419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve výši
100 000 Kč).
V prosinci 2018 byla ukončena projektu „Jak na výuku
EVVO na Hlučínsku?“, a to vydáním metodických
materiálů a pracovních listů o přírodě a krajině Hlučínska.
Vzdělávací materiály obdržely pro účely výuky přírodovědných předmětů všechny
základní školy v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.
Rozpočet projektu činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace 843 020 Kč).
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz,
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a
v polských gminách“. V rámci projektu postupně dochází k mapování výskytu těchto rostlin v celém
příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace těchto
rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe do Morávky v Beskydech. Sdružení může na projekt získat
dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším česko-polským projektům patří projekt „Hledání ztraceného
času“ v rámci kterého probíhal sběr historických fotografií, fotografické workshopy a výstavy fotografií.
Projekt končí v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí
13
815,77 Eur. V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“ v rámci
kterého vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky regionu.
Sdružení obcí Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace ve výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské projektu jsou spolufinancovány z
Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí Hlučínska získat
dotaci na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“, prostřednictvím
kterého jsou zpracovávány strategické plány vybraných obcí, zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací
aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna 2020. Schválená dotace činí 2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a
občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům a starostkám
z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci
regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci lednu 2019
Dihlová Gertruda
Kučerová Kristina
Bogaček Erich
Ing. Balarinová Ludmila
Ostárková Milada

Vitásková Maria
Burianová Daniela
Kučera Heřman
Krupa Jaromír

V měsíci lednu 2019 oslaví významné společné jubileum
– zlatou svatbu manželé Anežka a Leo Skrochovi. Všem jmenovaným jubilantům co
nejsrdečněji blahopřejeme, manželům Skrochovým pak přejeme další šťastná a ve
zdraví prožitá společná léta v kruhu svých blízkých.
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. 313 – leden 2019 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. ledna 2019.
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