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Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku 2020, roku, který
ukončí první pětinu nového století i milénia.
Nový rok bývá často dobou nejrůznějších
předsevzetí. Většinou je však pouze otázkou
času, kdy se poruší. Zkusme bez předsevzetí,
pomalými krůčky, a hlavně od sebe zlepšovat
svoje okolí. Vstupujme s nadějí a optimismem
nejen do nového roku, ale do každého nového
dne, vždyť…“ každého dne se něco počíná, něco
překrásného se počíná“.
Přeji nám úspěšný rok 2020, mnoho zdraví,
pohody, radosti z přítomnosti blízkých a Boží
požehnání.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Události měsíce ledna 2020
Od letošního roku Vás budeme informovat o připravovaných kulturních, společenských, sportovních a
ostatních akcích přehledně v první části zpravodaje.
4. 1. 20.00

4. Obecní ples

Kulturní dům

Obec Bohuslavice

5. 1. 15.00

Vánoční koncert

Kostel Nejsv. Trojice

Chrámový sbor

10.1. 20.00

5. Rodičovský ples

Kulturní dům

Klub rodičů při ZŠ a MŠ

11. 1. 8.00

Tříkrálová sbírka

Bohuslavice

Charita Hlučín
a obec Bohuslavice

12. 1. 15.00

Maškarní ples MŠ

Kulturní dům

Klub rodičů MŠ

15. 1. 17.00

16. jednání
rady obce Bohuslavice

Obecní dům

Rada obce

18. 1. 15.00

Valná hromada SDH

Kulturní dům

SDH Bohuslavice

25. 1. 20.00

Myslivecký ples

Kulturní dům

Myslivecké sdružení
Děkuji pořadatelům
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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 19. 12. 2019
od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Jiří Kocián, Ph. D., Ing. Pavel Staněk
konstatuje, že na dnešním 8. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního
zastupitelstva. Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Karin Herudková a Ing. Tomáš Gruň,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni: Vlastimil Vitásek, Prof. RNDr. Radek Kučera, Ph. D., Radek Kotzur
Zapisovatelka: Jana Janošová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 8/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Jiřího Kociána a Ing. Pavla Staňka za členy návrhové komise, Karin
Herudkovou a Ing. Tomáše Gruně za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 8/1 b) schválilo:
Program 8. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 8/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–XI. 2019. Celkové příjmy za 01-11/2019 činily 31.263.302,87 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 92.773,80 Kč, zůstatek z roku 2018 ve výši
12.707.449,49Kč. Celkové příjmy vč. financování za 01-11/2019 činily 44.063.526,16 Kč.
Celkové výdaje za 01-11/2019 činily 21.682.515,22 Kč. Peněžní zůstatek k 30. 11. 2019 byl ve
výši 22.381.010,94 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 17.539.093,11 Kč a na účtu u
ČNB 4.841.917,83 Kč.
usnesením č. 8/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 5/2019 a Rozpočtové opatření č. 6/2019 bez výhrad.
usnesením č. 8/1 e) schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku obce Bohuslavice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
usnesením č. 8/1 f) schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku obce Bohuslavice č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
usnesením č. 8/1 g) schválilo:
Uzavření dohody o provedení práce za vedení obecní kroniky s Mgr. Pavlem Dominikem a uzavření
dohody o provedení práci v jednotce dobrovolných hasičů s Janem Manuschem a Petrem Kubíkem.
usnesením č. 8/1 h) schválilo:
Odměňování neuvolněných zastupitelů obce Bohuslavice od 1. 1. 2020.
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usnesením č. 8/1 i) schválilo:
Cenový výměr č. 3/2019 za svoz a zneškodňování odpadu na rok 2020.
usnesením č. 8/1 j) schválilo:
Změnu účelu čerpání dotace Římskokatolickou farnosti Bohuslavice v roce 2019.
usnesením č. 8/1 k) schválilo:
Rozpočet Základní a mateřské školy obce Bohuslavice, příspěvkové organizace na rok 2020.
usnesením č. 8/1 l) schválilo:
Návrh investic a větších oprav v roce 2020.
usnesením č. 8/1 m) schválilo:
Dotaci Římskokatolické farnosti Bohuslavice na rok 2020. Pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Římskokatolickou farností Bohuslavice.
usnesením č. 8/1 n) schválilo:
Dotaci Sportovnímu klubu Bohuslavice na rok 2020. Pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Sportovním klubem Bohuslavice.
usnesením č. 8/1 o) schválilo:
Hospodaření se sociálním fondem obce Bohuslavice na rok 2020.
usnesením č. 8/1 p) schválilo:
Odklad zřízení zvláštního účtu pro plán obnovy vodovodu a kanalizací s tím, že finance na obnovu a
výstavbu vodovodů a kanalizací v roce 2020 budou čerpány z provozních prostředků obce.
usnesením č. 8/1 q) schválilo:
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
uzavřenou podle § 8, odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb. mezi obcí Bolatice a obcí Bohuslavice.
usnesením č. 8/1 r) schválilo:
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2020.
usnesením č. 8/1 s) schválilo:
Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohuslavice na období let 2020 – 2023.
usnesením č. 8/1 t) schválilo:
Odkoupení části pozemku p. č. 802 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 125 m2 za cenu 100,Kč za 1 m2.
usnesením č. 8/1 u) revokovalo:
Usnesení č. 7/1 g) ze dne 31. 10. 2019 - Dofinancování nákladů na pořízení nové cisternové
stříkačky v hodnotě 7.719.800,- Kč včetně DPH z rozpočtu obce Bohuslavice ve výši 3.969.800,Kč.
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usnesením č. 8/1 v) schválilo:
Dofinancování nákladů na pořízení nové cisternové stříkačky v hodnotě 7. 719. 800,- Kč včetně
DPH z rozpočtu obce Bohuslavice ve výši 5. 219. 800,- Kč. V této částce je započítána dotace
z Moravskoslezského kraje ve výši 1. 250. 000,-Kč.
usnesením č. 8/1 w) schválilo:
Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a obcí Bohuslavice o převodu majetku ve
vlastnictví Moravskoslezského kraje kompozitní tlakové lahve v hodnotě 9.692,10 do majetku obce
Bohuslavice.
neschválilo:
Cenový výměr č. 2/2019 za vodné a odvádění odpadu od 1. 1. 2020.
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. 2019.
č. 21/2 c) Složení inventarizační komise pro rok 2018.
č. 21/2 d)Informace o kotlíkových dotacích.
č. 21/2 e) Ceník služeb obce od 1. 1. 2020.
č. 21/2 f) Termíny zasedání rady obce a zastupitelstva obce Bohuslavice.
č. 21/2 g)Informace k investicím včetně žádostí o dotace na rok 2020.
č. 21/2 h)Informace k rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2020.
č. 21/2 i) Informace o investičních akcích a opravách v roce 2019.
č. 21/2 j) Informace o stavu převodu pozemků.
č. 21/2 k)Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2020 a informaci o rozpočtovém provizoriu
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2020.
č. 21/2 l) Plán zimní údržby na sezonu 2019 – 2020.
č. 21/2 m) Informace o kulturních a společenských akcích.
č. 21/2 n)Informace z posledních jednání rady obce.
Ověřovatelé usnesení:
Karin Herudková, v. r.

Ing. Tomáš Gruň, v. r.

Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 19. 12. 2019

Z 15. zasedání rady obce Bohuslavice dne 11. 12. 2019
Rada obce Bohuslavice vzala na vědomí:
Informaci KÚ o dopravní obslužnosti a změně jízdních řádů pro oblast Hlučínsko.
Rozhodnutí č. 04721961 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního prostředí České
republiky.
Hospodaření obce za I - XI/2019 a výběr daní za I - XI 2019.
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2020 a Sociální fond obce Bohuslavice na rok 2020.
Střednědobý výhled obce na období 2020 – 2023.

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 325

Leden 2020

Stránka | 6

Žádost o změnu využití dotace Římskokatolické farnosti Bohuslavice.
Informace o investičních akcích: Ukončení prací na ulici Bolatické, Chuchelnické a Kozmické.
Komunikace Na Svahu. Veřejné osvětlení, zkušební provoz, výpočty. Objednávku 15 ks nových
světel. Obecní dvůr. Architektonické studie návsi Bohuslavice. Plánované práce v ZŠ a MŠ
Bohuslavice na rok 2020, nové oddělení, podkroví, plot.
Odkoupení části pozemku 125 m2 p. č. 802 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Aktuální informace o prodeji parcel 1554/10.
Informace z oblasti kultury a sportu. Kouzlo a vůně perníků, Adventní koncert. Vánoční jarmark,
Vánoční ladění, Živý Betlém, 4. Obecní ples.
Mimo jiné schválila:
Vyhlášení veřejné výzvy na místo referentky pro správní činnosti a mzdovou účetní.
Smlouvu o výkonu odpovědného zástupce za provoz vodovodu a kanalizace.
Přijetí dotace na akci Podpora výměny kotlů v obci Bohuslavice, okres Opava.
Ceník služeb za nájmy obce platný od 1. 1. 2020.
Poskytnutí individuálních dotací dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.
V Bohuslavicích 11. 12. 2019

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Investiční akce, opravy, nákupy a služby v roce 2019
V uplynulém roce jsme investovali do oprav a obnovy obecního majetku, nákupu a přípravy na nové
akce téměř 13. mil korun. Podařilo se dokončit opravu povrchu obecních místních komunikací, až
na část ulice Bolatické. Za důležité a přínosné pro občany považuji také výměnu starých svítidel ve
zbývající části obce. Některé akce se z různých důvodů neuskutečnily. Nová cisternová stříkačka je
objednána, ale k dodání dojde až v roce 2020. Instalace semaforů byla zamítnuta Policii ČR a
dopravním odborem MěÚ v Hlučíně a připravuje se projektová dokumentace na nové řešení, kterým
by měly být zpomalovací ostrůvky na vjezdech do obce. Na opravu břehů potoka se dopracovává
projektová dokumentace. Oproti plánu se podařilo opravit povrch komunikace Chuchelnické, část
Kozmické a dalších polních cest.
NÁZEV
Oprava povrchu komunikací

Infrastruktura pro RD

POPIS PRACÍ

NÁKLADY

Zahradní

1 478 826 Kč

Bolatická

1 905 947 Kč

Chuchelnická

1 690 730 Kč

Kozmická

427 970 Kč

Na Svahu - voda, kanalizace, Západní - voda, povrch

965 017 Kč

Rekonstrukce osvětlení v obci Výměna těles za LED a kabelů

1 764 601 Kč

Svozové auto

2 411 409 Kč
10 644 499 Kč
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Projektová dokumentace
NÁZEV

POPIS PRACÍ

NÁKLADY

Obecní dvůr

projektová dokumentace a stavební povolení

142 500 Kč

Náměstí a okolí KD

architektonická soutěž

265 880 Kč

Polní cesty

projektová dokumentace

199 650 Kč

Veřejné osvětlení

projektová dokumentace

276 130 Kč

ČOV ZŠ a KD

projektová dokumentace a stavební povolení

239 580 Kč
1 123 740 Kč

Další
NÁZEV

POPIS PRACÍ

NÁKLADY

Parcela 576/4 KD

koupě parcely u kulturního domu

510 100 Kč

Opravy polních cest

návoz recyklátu, opravy výtluků nástřikem

504 200 Kč
1 014 300 Kč
12 782 539 Kč

Celkem

Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2020
Schválen 19. 12. 2019 č. usn. 8/1 r)
Paragraf

položka

Příjmy

1111 Daň z příjmů FO závislá činnosti

7 000 000

1112 Daň z příjmů podnikatelů

180 000

1113 Daň z příjmů FO srážková

650 000

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

5 800 000
200 000
14 200 000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

10 000

1335 Poplatky za odnětí lesní půdy

80 000

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
1511 Daň z nemovitostí
4112 Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy
4116 Veřejně prospěšné práce
2310

Rozpočet v Kč

Vodné

5 000
220 000
25 000
160 000
1 170 000
395 000
30 000
1 200 000
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2321

Poplatek za užívání kanalizace

3314

Knihovna - členské příspěvky, kopírování

3319

Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo

3341

Hlášení místním rozhlasem

8 000

3349

Inzerce ve zpravodaji

2 000

3392

Pronájem kulturního domu - sál a banketka

3612

Příjmy z pronájmu bytu + služby

300 000

3613

Příjmy z pronájmu Domu služeb

50 000

3632

Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně

40 000

3639

Příjmy z pronájmu hospod.budovy u OÚ

70 000

260 000
15 000
150 000

80 000

3722

2111 Platby občanů za popelnice

770 000

3725

2324 Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM

300 000

3745

Příjmy z pronájmů nářadí, traktor

15 000

6171

2111 Příjmy z poskyt.služeb - dovoz obědů do Závady

25 000

6171

2131 Příjmy z pronájmů pozemků

25 000

6171

2132 Příjmy z pronájmů Obecního domu

60 000

6171

Ostatní příjmy - činnost místní správy

20 000

6310

Ost.příjmy z finančních operací

25 000

4351

Senior taxi

15 000

6310

3111 Prodej pozemků
CAS dotace - MSK 1 250 000,- Kč, MV ČR 2 500 000,- Kč
Příjmy celkem

Paragraf

položka

Výdaje

2 900 000
3 750 000
40 230 000
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, projekt

400 000

2219

Kanalizace Bolatická

3 000 000

2219

ZŠ a MŠ Bohuslavice, odborné učebny

5 000 000

2219
2223
2223
2292

6121 Mostek Družstevní
Bezpečnost silničního provozu
6122 Bezpečnost silničního provozu (ostrůvky), projekt, realizace
Dopravní obslužnost

500 000
20 000
3 000 000
100 000
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2310

Provoz vodovodu, náklady na vrt

300 000

2321

Kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod, projekt

500 000

2333

Údržba a čištění potoka, oprava břehu potoka

400 000

2333

6121 Rekonstrukce břehu potoka I. Etapa

8 000 000

3113

5331 Neinv.dotace na provoz základní školy

2 250 000

3113

6321 Materiál na opravu - plot MŠ

100 000

3113

5321 Neinv.náklady na provoz odloučeného prac. MŠ Závada

400 000

3314

Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál

3319

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

3341

Obecní rozhlas

60 000

3349

Obecní zpravodaj

80 000

3391

Mezinárodní spolupráce - družba Slovensko

10 000

3392

Kulturní dům - provozní výdaje

150 000

3399

Sbor pro občanské záležitosti

100 000

3421

Dotace spolkům a organizacím, církvi

950 000

3421

Doplnění a údržba dětských a sportovních hřišť

50 000

3612

Obecní byty

80 000

3613

Dům služeb

30 000

3631

Veřejné osvětlení - elektřina

3631
3632
3633

6121 Veřejné osvětlení - provoz, rozšíření, projekty
Provoz hřbitova
6121 Infrastruktura pro RD Západní, Na Svahu

3639

Hospodářská budova - kadeřnictví D.Ostráková

3699

Obecní dvůr energie, služby

3699

6121 Obecní dvůr - rekonstrukce budovy

40 000
450 000

100 000
300 000
60 000
1 000 000
5 000
30 000
6 000 000

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

170 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

800 000

4222

Veřejně prospěšné práce

40 000

4351

Pečovatelská služba a pomoc, Senior taxi, mimořádné příspěvky

70 000

5212

Krizové řízení

10 000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

10 000

5512

Požární ochrana

6112

Místní zastupitelské orgány

1 350 000

6171

Činnost místní správy, sociální fond

4 600 000

6310

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

300 000

30 000
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6320

Pojištění majetku obce

130 000

6399

platby daní - DPH, daň z příjmů PO za obec

500 000

6399

6130 Pozemky - nákup

6409

100 000

Neinv.dotace sdružením obcí Hlučínska

5512

6123 CAS - cisterna pro hasiče

8 000 000

Zpracování další projektové dokumentace
6409

90 000

5903 Rezerva

1 000 000

7 175 000
59 730 000

Výdaje celkem
Paragraf položka Financování
8115 Zůstatek r. 2019 (Běžný účet, ČNB)

19 500 000

Financování celkem

19 500 000

Příjmy + zůstatek předešlého roku

59 730 000

Kontrolní součet

0

Plán investic, oprav a nákupů v roce 2020
Zastupitelstvo obce Bohuslavice projednalo a schválilo hlavní investice a opravy na rok 2020.
Celkové náklady na předpokládané akce by měly překročit 30 mil. korun. Část vynaložených
prostředků by měla být uhrazena ze získaných dotací. Plánujeme také vypracování projektové
dokumentace na opravu prostor u kulturního domu.
NÁZEV

POPIS PRACÍ

Bohuslavický potok

oprava břehů v části centra obce

Obecní dvůr

oprava, zateplení

Kanalizace Bolatická

nová kanalizace DN 1000

Zvýšení bezpečnosti v obci

zpomalovací ostrůvky

Mostek Družstevní

nová stavba

Úpravy v MŠ

nové oddělení

Infrastruktura pro RD

Západní, Na Svahu

Cisternová stříkačka

nová cisterna pro JSDH

Dotace z obecního rozpočtu na rok 2020
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.
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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

796000

Římskokatolická farnost Bohuslavice 200000 viz. žádost, schválilo OZ
Sportovní klub

300000 viz. žádost, schválilo OZ

Zahrádkáři

40000 příspěvek na nové sociálky

Senior klub

10000 příspěvek na provoz

ČSV - včelaři

8000 příspěvek na provoz

HC Buldoci

30000 pronájem ledové plochy

Rybářský spolek

25000 příspěvek na provoz

Volejbalový klub

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 - ZŠ

10000 příspěvek na provoz

Myslivecké spolek

25000 příspěvek na provoz

Bohuslavický oříšek

20000 příspěvek na provoz

Farní mládež

25000 příspěvek na tábor

Paličkářky
SDH - mládež

5000 příspěvek na provoz
49000 oprava techniky a nákup materiálu

SPCCH - invalidé

3000 kulturní a sportovní akce, doprava

Strassenfest

6000 každoroční dotace pro pořadatele

Badminton

3000 ceny na turnaj

Prajzká ambasáda

5000 dotace na závod Bělský okruh

Cena vodného a poplatku za užívání kanalizace zůstává pro rok 2020 stejná jako v roce 2019.
Nový ceník bude projednán zastupitelstvem obce Bohuslavice a bude platný od 1. 5. 2020.
Svozy čtyřtýdenních (měsíčních) popelnic v roce 2020
Sdělujeme občanům, že svozy čtyřtýdenních (měsíčních) popelnic budou v naší obci vždy v pátek
a to v termínech, jak níže uvedeno:
10.1., 7.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11. a 11.12.2020.
Cena za svozy popelnic pro tento rok zůstává stejná jako v roce 2019.
Termíny svozů budou zveřejněny i na webových stránkách obce a dle sdělení firmy OZO Ostrava,
s.r.o. dostanou občané, kteří mají uzavřeny smlouvy na svoz těchto popelnic, termíny svozu
čtyřtýdenních popelnic do svých poštovních schránek.
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Bricks Game a Bridge Builder Game
Dne 13. 12. 2017 se konal již IV. ročník soutěží pro
žáky základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo
18 základních škol, 42 týmů a 202 žáků. Všichni
společně vytvořili perfektní atmosféru, která byla pro
uskutečnění celého dne nejdůležitější. Naši žáci 8. a 9.
třídy se umístili na skvělém 14. místě. Všem děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Karla Poštulková
Vánoční jarmark ve škole
Akce se uskutečnila dne 11. 12. 2019 v prostorách školy a na
školním dvoře. Ve škole jste mohli zhlédnout výstavku prací
našich žáků nebo si koupit jejich výtvory v prodejních stáncích
jednotlivých tříd. Pro děti byly připraveny dílničky. Žáci 8.
třídy měli na starosti občerstvení ve školní jídelně a ze svého
výtěžku darovali částku 1000 Kč na charitu Krabice od bot
aneb děti pomáhají dětem.
Co je to Krabice od bot? Díky našemu daru budeme moci
dětem z rodin v nouzi přispět na kroužky a školní potřeby,
výlety nebo třeba taneční. Krabice od bot tak bude dělat radost nejen o Vánocích. Za svůj dar dostali
osmáci dárkový certifikát s věnovanou částkou a názvem třídy, který si vystavili na nástěnku.
Mgr. Karla Poštulková
Adventní exkurze v Opavě
Jelikož jsou Vánoce už za rohem, vánoční nálada nás
doslova pohltila, vyrazili jsme 3. prosince na vánoční
exkurzi do Opavy. V 8 hodin jela naše třída
autobusem do Dolního Benešova, kde jsme
přestoupili na vlak do Opavy. Jako první nás čekala
návštěva Slezského muzea, s výukovým programem
na téma Jak se slaví Vánoce v evropských zemích. Po
vydatném obědě jsme zamířili do Slezské tvorby, kde
jsme mohli vidět výrobu a zdobení skleněných baněk.
Poté jsme si sami jednu nazdobili, zabalili a odnesli
domů. A aby toho nebylo málo, navštívili jsme ještě
vánoční trhy, které se konaly na Dolním náměstí. Pak
už nám nezbývalo nic jiného, než jet domů. Sice většině z nás byla po celou dobu zima, ale stálo to
za to, protože se nám všem tento výlet moc líbil.
J. Pochopienová a J. Dominiková, žákyně 5. třídy
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Školní družina
Koncem listopadu jsme s dětmi pekli perníčky,
které jsme se staršími žákyněmi naší školy
nazdobili. Část perníčků byla pro děti – ty jsme si
zdobili na svatého Mikuláše a druhá část byla
určena na prodej u příležitosti výstavy Kouzlo a
vůně perníků. Letos jsme prodali všechny
perníčky a výdělek půjde na tvoření pro děti.
Nejen celý prosinec jsme pilně pracovali a
vyráběli výrobky na Vánoce, abychom pomohli
Ježíškovi a udělali doma radost. Vyráběli jsme jak z keramiky, tak papíru, třpytek, skořápek a jiného
materiálu. Snažili jsme se i recyklovat. Snad děti potěšili svými výrobky nejen doma v rodinném
kruhu.
Chtěla bych tímto poděkovat klubu Perníkářů za možnost prodeje, dále šikovným holkám z deváté
třídy za jejich ochotu a čas při zdobení perníčků.
Přeji všem do celého roku vše dětsky krásné a čisté, spoustu lásky a trpělivosti.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková

Kroužek keramiky
V tomto školním roce jsem otevřela pro děti
kroužek keramiky. Celkem se přihlásilo 20 dětí
z 2 - 4. třídy. Děti byly rozdělené na dvě skupiny
a to na začátečníky a pokročilé. Scházíme se
každý čtvrtek od 16:00 hod. Poznáváme různé
techniky, kombinujeme materiály a používáme
různé druhy hlíny.
Děti si mohly vyrobit sestavu čtyř obrázků
z přírodnin, cedulku na dům a vánoční ozdoby
nejen na stromeček s použitím skla. Vše jsme si
odnesli domů před Vánocemi, kdy jsme si
udělali sváteční odpoledne. Napekli a nazdobili
jsme si perníčky, povídali si, vše si zabalili a
rozdali.
Už teď se s dětmi těšíme na nové nápady a
vyrábění s keramikou.
Karin Herudková
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Sportovní klub Bohuslavic
Vedení Sportovního klubu Bohuslavice, přeje všem mnoho zdraví, pohody a úspěchů v roce 2020.
Memoriál Josefa Nováka – vánoční turnaj ve stolním tenisu
Vánoční turnaj ve stolním tenisu se konal
v sobotu 28. prosince 2019. Zúčastnilo se
18 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou
skupin. První čtyři z každé skupiny
postupovali do vyřazovací části. Nedařilo
se našim hráčům, když se nikomu
nepodařilo postoupit mezi čtyři nejlepší.
Vítězství obhájil mladík Vitásek z Bolatic,
který ve finále porazil Baránka z Dolního
Benešova.

Turnaj v karetní hře "66"
Ve čtvrtek 26. 12. 2019 proběhl v
restauraci Centrum již 15. ročník
MEMORIÁLU MIRKA POSPIECHA v
karetní hře "66". V letošním roce se sešlo
18 vyznavačů této karetní hry. Bohužel
nás v letošním roce opustili dva tradiční
účastníci tohoto turnaje. Pan Leo
Koslowský a pan Antonín Štefek. Jejich
památku jsme uctili minutou ticha. Celý
turnaj probíhal v poklidné vánoční
atmosféře až na jednu vyhrůžku, kdy chtěl
otec Pepa Cyrus napadnout svého syna Kubu. Po celý turnaj jsme byli vzorně obsluhování paní
Kateřinou došlo i na tradiční večeři, kterou připravil pan Jarda, provozovatel restaurace. Asi po pěti
hodinách boje, došlo na vyhlášení výsledků.
Na 1. místě se umístil a přeborníkem obce pro rok 2019 se stal jediný přespolní účastník turnaje
SNĚHOTA LUMÍR (tomu nemůže dodnes uvěřit ani on sám).
2. místo obsadil Zajíček Jan (loňský vítěz)
Na 3. místě skončil Benek Vojta.
Každý účastník turnaje obdržel diplom a nějakou hodnotnou cenu o které se postarali, jak účastníci
turnaje, tak i Obecní úřad a opravárenský závod MSA. Tímto bych chtěl všem poděkovat za
podporu turnaje.
Za pořadatele turnaje s pozdravem MALÁ DÁVÁ

Martin Kučera
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Memoriál Jana Kotzura - nohejbalový turnaj
V závěru
kalendářního roku
probíhá
záplava
různých
společenských
a
sportovních akcí.
Pevné
místo
v tomto období si
uchovává i turnaj
v nohejbalu, který
se koná tradičně na
Štěpána 26.12.
Již několik ročníků
probíhá tak, že jsou zváni kamarádi z okolních vesnic. Takže původní myšlenka, dostat do
tělocvičny místní fotbalisty, už dávno neplatí. Je to velká škoda, určitě by jim to prospělo. Díky
Luboši Václavkovi to alespoň někdo pochopil. U této příležitosti nemohu nevzpomenout jména
hráčů, kteří si už s námi nezahrají. Letos nás opustil Koslowský Leo, Zatyko Michal, Kolarčík
Fredy, tedy osoby hodně spjaté s tímto sportem.
V letošním turnaji soutěžilo šest družstev. Utkání se hrála na dva vítězné sety. Po ukončení základní
části si to první čtyři celky rozdaly o konečné umístění. Toto řekněme super finále, ale dopadlo
úplně stejně, jako pořadí v základní části.
Po zásluze zvítězilo družstvo Bolatic ve složení: Adamec Karel, Majevski Tomáš, Petr Jaroš.
2. Vřesina – Musiol Jiří, Musiol Zbyněk, Jan Jindra.
3. Bohuslavice „A“- Stavař Jan, Mika Jiří, Buhla Danek.
4. Václavci – Václavek Luboš, Václavek Martin, Strýček Michal.
5. Bohuslavice „B“ – Hurný Josef, Stoček Jan, Staněk Pavel, Větrovský Lukáš.
6. Hlučín – Čáp Tomáš, Aleš Mooc…….
Turnaj proběhl v přátelské atmosféře, bez nějakých extrémů. Myšlenka užít si tento den sportem,
byla určitě naplněna. Zbývá poděkovat obecnímu úřadu, ale i samotným hráčům nohejbalu, že
přispěli cenami, občerstvením a organizací za zdárný průběh turnaje.
Jan Stoček
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – leden 2020
Den

ST

Datum

1.1.2020

Liturgická oslava

SLAVNOST MATKY
BOŽÍ, PANNY
MARIE

Čas

Úmysl mše svaté

6:45 Za oběti přírodních katastrof, nehod, násilí či
pronásledování a za jejich pozůstalé
9:30 Za Elu Ševčíkovou, + manžela, zetě, rodiče z obou
stran a za živou rodinu

PÁ

3.1.2020

17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

SO

4.1.2020

7:00 Za Richarda Fuse k 10. výročí úmrtí, za jeho
manželku a živou rodinu

NE

5.1.2020

2. neděle po Narození
Páně

SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

6:45 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za + manžele
Vitáskovy a živé a + příbuzné
9:30 Za + Karla Blokšu, rodiče a tchána s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu
17:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

PO

6.1.2020

ST

8.1.2020

17:00 Na poděkování za 70 let života s prosbou za + rodiče
a dar zdraví pro živou rodinu

PÁ

10.1.2020

17:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu a za + rodiče
z obou stran

SO

11.1.2020

8:00 Za koledníky Tříkrálové sbírky

NE

12.1.2020 Svátek Křtu Páně

6:45 Za Františka Stočka, manželku, syna, + příbuzné a
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
9:30 Za živé a zemřelé farníky

ST

15.1.2020

17:00 Za rodiče Vincířovy k nedožitým 100. narozeninám,
za rodiče z obou stran a živou rodinu

PÁ

Památka sv. Antonína,
17.1.2020
opata

17:00 Za Karla Mašíka k nedožitým 100. narozeninám, +
manželku, + vnuka s rodinou a + příbuzné s prosbou
o zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
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7:00 Výroční rekviem za Arnošta Dihla

6:45 Za živé a zemřelé farníky
NE

19.1.2020 2. neděle v mezidobí

ST

22.1.2020

PÁ

24.1.2020

Památka sv. Františka
Saleského, biskupa

17:00 Za Helenu Theuerovou k nedožitým 90. narozeninám,
za + rodiče a příbuzné

SO

25.1.2020

Svátek Obrácení sv.
Pavla

7:00 Za + rodinu Miketovu

9:30 Ke cti Nejsvětější Trojice na poděkování za 45 let
společného života; za živé a zemřelé příbuzné
17:00 Za Günthera Kučeru, + rodiče a příbuzné z obou
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

6:45 Za Bernarda Kocura, rodiče, sourozence a živou
rodinu
NE

26.1.2020 3. neděle v mezidobí
9:30 Na poděkování za 60 let života s prosbou za + rodiče
a živou rodinu
17:00 Výroční rekviem za Karla Balarina

ST

29.1.2020

PÁ

31.1.2020

SO

1.2.2020

NE

Svátek Uvedení Páně
2.2.2020
do chrámu

PO

ST

Památka sv. Jana
Boska, kněze

7:00 Za Jana Theuera, rodiče, rodinu Ulmanovu
6:45 Za Heriberta Poštulku, manželku a živou rodinu
9:30 Za živé a zemřelé farníky
17:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

3.2.2020

5.2.2020

17:00 Za + Marii Poštulkovou, manžela, děti a rodiče
z obou stran

Památka sv. Agáty,
panny a mučednice

17:00 Za Františka Mašíka k 20. výročí úmrtí, za +
manželku a za + příbuzné
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci lednu 2020
Vitásek Pavel
Dihlová Gertruda
Kučerová Kristina
Krupová Karla
Barč Josef
Lellková Eliška

Vitásková Jana
Ostárková Milada
Vitásková Maria
Kubík Václav
Skroch Tomáš
Kučera Heřman
Sněhotová Anna

Všem 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. 325 – leden 2020 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. prosince 2020.
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