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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a jedna dvanáctina roku je
minulostí. V lednu končí doba vánoční,
nedílnou součástí závěru tohoto období je v naší
obci Tříkrálová sbírka. Koledníci se vydali do
ulic, aby požádali o pomoc pro potřebné a našli
ji. Vybrali jsme opět úctyhodnou částku přes
120 tisíc. Je krásné žít mezi lidmi, kteří otevřou
srdce i dlaň.
Po svátečních dnech nastává čas Masopustu,
období veselí a zábav. U nás je spojeno
s plesovou sezonou, kde se baví dospělí i děti.
Všechny lednové plesy byly hojně navštívené a
měly vynikající úroveň, děkuji organizátorům
za přípravu.

V únoru si připomeneme významné 100. výročí
připojení Hlučínska k Československu. Stalo se
tak 4. 2. 1920, kdy bylo toto území odebráno
z německého okresu Ratibor a vznikl český
okres Hlučín. K tomuto datu se uskuteční
několik slavnostních akcí. Slavnostní sněm obcí
Hlučínska v pondělí 3. 2. 2020 v Dolním
Benešově. V úterý 4. února se v Hlučíně
uskuteční mezinárodní konference Hlučínsko
1920 – 2020.
Do druhé části masopustu nám přeju dobrou
náladu a mnoho zábavy.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Události měsíce února 2020
1. 2. 10.00

Turnaj v badmintonu

Tělocvična ZŠ

ABK Bohuslavice

1. 2. 20.00

Zahrádkářský ples

Kulturní dům

Zahrádkářský spolek

1. 2. 20.00

XXII. Bál Hlučínska

Kult. dům Hlučín

12. 2. 17.00

17. jednání
rady obce Bohuslavice

Obecní dům

Rada obce

14. 2. 16.00

Maškarní Diskoples

Tělocvična ZŠ

Klub rodičů ZŠ

16. 2. 15.00

Maškarní ples

Kulturní dům

Klub rodičů ZŠ

20. 2. 18.00

9. jednání
obecního zastupitelstva

Obecní dům

Zastupitelstvo obce

Pochování basy

Kulturní dům

SDH Bohuslavice

22. 2. 20.00
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Z 16. zasedání rady obce Bohuslavice dne 15. 1. 2020
Rada obce Bohuslavice vzala na vědomí:
Informace o veřejné výzvě na místo referentky.
Žádosti o kotlíkové půjčky.
Hospodaření obce za I - XII/2019 a výběr daní za I - XII 2019.
Rozpočtové opatření č. 6.
Žádost o dotaci Mobilního hospicu Ondrášek.
Informace o investičních akcích: Komunikace Na Svahu. Veřejné osvětlení, příprava hodnotící
zprávy. Obecní dvůr. Stavební povolení na akci Polní cesty. Architektonické studie návsi
Bohuslavice.
Stav jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu části pozemku p. č.
578/1 pod částí kulturního domu.
Informaci o prodeji pozemků na p. č. 1554/10.
Informace z oblasti kultury a sportu.
Mimo jiné schválila:
Vyhodnocení 1. kola veřejné výzvy na místo referentky pro správní činnosti a mzdovou účetní.
Žádost o hostování lunaparku na Anenské slavnosti.
Zakoupení a instalaci kamerového systému.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Povrch cyklotrasy 6096 Bohuslavice
Oprava povrchu cyklotrasy 6096 byla realizována obcí Bohuslavice a spolufinancována
Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu.
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+.
Celkové náklady: 1 684 202,- Kč
Výše dotace Moravskoslezského kraje činila 65 % uznatelných nákladů: 1 094 731,- Kč
Realizace listopad 2019
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9. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 18.00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Na zasedání Vás srdečně zvu,
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Sběrné místo
Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost odebírat jedlé oleje. V naší obci jsme je vybírali již
v minulosti, ale od letošního roku máme kontejner na sběr tohoto druhu odpadu. Ten je na sběrném
místě a jedlé oleje bude možné odevzdávat v době provozu sběrného místa t. j. každou sobotu od
10.00 do 11.00 hodin. Olej musí byt v plastové nádobě opatřené víčkem.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Z evidence obyvatel 2019
Dle Českého statistického úřadu měla obec Bohuslavice k 1. 1. 2020 celkem 1770 obyvatel
(státní příslušnost ČR) a 10 cizinců, kteří mají v obci hlášen trvalý či přechodný pobyt na cizinecké
policii. K trvalému pobytu se přihlásilo 23 občanů, odhlášeno z obce bylo 29 občanů.
Narozené děti v roce 2019:
Hromčíková Týna

Ryška Štěpán

Štefková Elen

Šarmanová Nora Anežka

Štefková Zorka

Ludvíková Gabriela

Pěcháček Petr

Fusová Ella

Kaspar František

Vlčková Tina Marie

Bodečková Jasmína

Králíková Sofie

Veverková Nina

Prušková Patricie

Pelcová Jarmila

Pokud se v obci narodilo ještě nějaké další dítě v roce 2019, které není výše uvedeno, prosíme
rodiče, aby se ohlásili na obecní úřad. Děkujeme.
Zemřelí spoluobčané v roce 2019:
Dihel Arnošt

Balarin Karel

Tretiník Jaroslav

Vitásková Marie

Skroch Heribert

Bennková Bernardeta

Tomaschek Vintíř

Miketová Anežka

Pawliková Annemarie

Pchálek Pavel

Koslowský Leo

Štefek František

Tomíček Jan

Štefek Antonín

Kocurová Anna

Stránka | 5

Homolla Ervín

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 326

Vitásková Markéta

Únor 2020

Fuss Günter

Šebestík Petr
Na místním hřbitově byly uloženy do hrobů i ostatky paní Elfriede Kindzura.
S přihlášenými občany, sňatky a narozenými dětmi se dostala do obce i nová příjmení: např.
Šarman, Pruška, Králíková, Šoustek, Karhanová, Gellner, Tománek, Pelcová.
Nejstaršími občany jsou paní Anastázie Krieblová a pan Bruno Vitásek.

Poplatek ze psů 2020
Výše poplatku ze psů dle nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, platné od 1. 1. 2020, zůstává
nezměněna a činí 100,- Kč/rok za prvního psa a 150,- Kč/rok za druhého a dalšího psa téhož
držitele. Termín úhrady tohoto poplatku je vždy do 31. 3. běžného roku. Poplatek se hradí za
psa staršího 3 měsíce, pokud vznikne poplatková povinnost během roku, pak je výše poplatku
v poměrné výši. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku se dále osvobozují: Držitel záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má
příslušné osvědčení, Policie České republiky, pokud pes má příslušné osvědčení o výcviku;
držitel psa převzatého ze psího útulku na dobu 1 roku ode dne převzetí psa; držitel psa, který je
využíván pro léčebné účely (canisterapii) v příslušném zařízení.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle Obecně závazné vyhlášky je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození a rovněž doložit
doklad k uplatnění nároku na osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem,
nárok na osvobození zaniká. Nárok na příslušné osvobození je držitel psa povinen prokázat.
V naší obci se osvobození od místního poplatku ze psů týká především členů Mysliveckého
sdružení, kteří chovají lovecké psy uznaného plemene jako lovecky upotřebitelné. Pokud však
držitel takového psa bude žádat obecní úřad o osvobození, je nutné, aby předložil doklad o
původu psa a o zkouškách psa a vyplnil oznámení o osvobození od místního poplatku ze psů,
jehož formulář obdrží na obecním úřadě.
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Celá obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů je zveřejněna na webových
stránkách obce v odkaze úřad obce – vyhlášky a zákony.
I při ztrátě psa, jeho úhynu či utracení apod. je nutné vyplnit na obecním úřadě odhlášku,
aby byl držitel psa vyřazen z evidence tohoto místního poplatku.
Připomínáme, že od 1. 1. 2020 musí držitel nechat psa očipovat, jinak není platné očkování proti
vzteklině.
Vyúčtování vodného a stočného
Začátkem měsíce února bude doručeno občanům vyúčtování vodného a stočného za rok 2019,
splatnost nedoplatků je do 28. 2. 2020. Občané, kteří si nevyzvednou přeplatek z vyúčtování, tento
jim bude převeden do zálohy na rok 2020.

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Příběh peněz
Ve středu 8. ledna se žáci 5. třídy zúčastnili
programu finanční gramotnost s názvem „Příběh
peněz“. Žáci si formou her s historickou tématikou a
následnou reflexí „prožili“ a vyjasnili pojmy z
finančního světa, jako je hodnota, cena, směna,
poptávka, nabídka, nedostatek, přebytek, monopol a
fair trade.

Aktivita se skládala z několika kratších her
simulujících postupný vývoj společnosti. Úkolem
každého žáka bylo pomocí směnného obchodu v
daných „epochách“ přežít a dosáhnout co nejvyšší
životní úrovně. Po každé minihře následovala
diskuse s reflektivní částí.
Žáci se zábavným způsobem učili zdravým finančním návykům.
Mgr. Karla Poštulková
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Lyžařský výcvik 7. třídy
Ve dnech 6. – 10. února 2020
se
žáci
7.
třídy
ZŠ
Bohuslavice zúčastnili již
tradičního
lyžařského
výcvikového kurzu, který se
konal v Bílé v Beskydech.
Tam byli žáci ubytováni v
rekreační chatě Javořina, která
je
součástí
ubytovacího
komplexu Hotelu Bauer.
Komplex leží uprostřed Ski
areálu Bílá. Někteří žáci s
lyžováním teprve začínali,
ostatní se zdokonalovali.
Počasí nám více než přálo.
Sněhové podmínky byly také
vynikající. Sjezdovky s různou obtížností a délkou byly perfektně upraveny a vybaveny
čtyřsedačkovou lanovkou a kotvou. Kromě praktických dovedností se žáci také seznámili se
základními pravidly chování lyžařů na sjezdovce a pohybu ve volném terénu. Dopřáli jsme si také
trochu radovánek v bazénu místního wellness centra. Večery byly věnovány společenským
aktivitám, ve kterých žáci navzájem utužovali kolektiv. V závěru kurzu jsme pro žáky připravily
závody ve slalomu. Slalomu se zúčastnili všichni a úspěšně jej zvládli. Poslední večer byl věnován
maškarnímu plesu. Za účast na lyžařském kurzu všem děkujeme. Doufáme, že kurz zanechal jenom
ty nejlepší vzpomínky a v příštím roce se budeme těšit na další lyžaře.
Mgr. Martina Radošovská

Knihovna
Statistika čtenářů od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období: 218
Z toho registrovaní uživatelé do 15. let: 114, nad 15. let: 104
Počet knih k 31. 12. 2019 – 3 856 z toho krásná literatura 3 250, naučná 606
Počet exemplářů docházejících periodik: 6 časopisů
Počet výpůjček k 31. 12. 2019 – 3 169
Prosím čtenáře o placení poplatku za knihovnu r. 2020, děti, studenti, důchodci – 20,- Kč, dospělí
50,- Kč. Děkuji.
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Výsledky koledování v roce 2020*
Vykoledovaná
částka

OBEC
Antošovice

15 590 Kč

Bělá

26 123 Kč

Bohuslavice
Bolatice
Borová

Kravaře, včetně
Koutů a

Vykoledovaná
částka
292 226 Kč

Dvořiska

123 637 Kč

Ludgeřovice

171 621 Kč

Markvartovice

79 501 Kč

Darkovice

OBEC

Píšť

184 320 Kč
78 181 Kč
103 349 Kč

Dolní Benešov
Zábřeh

166 439 Kč

Rohov

37 075 Kč

Hať

130 542 Kč

Strahovice

53 512 Kč

59 140 Kč

Sudice

33 353 Kč

88 661 Kč

Šilheřovice

81 816 Kč

Hlučín
Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná

-

310 894 Kč

Štěpánkovice

153 771 Kč

72 726 Kč

Třebom

6 328 Kč

Kobeřice

163 049 Kč

Vřesina

75 989 Kč

Kozmice

92 220 Kč

Závada

32 188 Kč

Celkem vykoledováno: 2 632 251 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 710 963 Kč
Děkujeme za Vaše dary a podporu charitního díla. Všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům
farností a obcí a měst Hlučínska děkujeme za skvělou spolupráci. Bez Vaší oběti a nadšení by
nebylo možné sbírku uspořádat.
Vaše Charita Hlučín.
*Jedná se o předběžné výsledky. Kompletní výsledky budou k dispozici po ověření bankou a zveřejněny na
www.charitahlucin.cz a ve Výroční zprávě Charity Hlučín za rok 2020.
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – únor 2020
Den

Datum

ST

5.2.2020

PÁ

7.2.2020

Liturgická oslava

Památka sv. Agáty, panny
a mučednice

Čas

Úmysl mše svaté

17:00 Za Františka Mašíka k 20. výročí úmrtí, za + manželku a za
+ příbuzné
17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
7:00 Za Edeltraudu Blokšovou a manžely

SO

NE

8.2.2020

9.2.2020 5. neděle v mezidobí

12:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za živou
a zemřelou rodinu
6:45 Za + rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou
rodinu
9:30 Na poděkování Pánu Bohu za 89 let života s prosbou o dar
zdraví, za + manžela a rodiče z obou stran

ST

12.2.2020

17:00 Výroční rekviem za Marii Vitáskovou

PÁ

14.2.2020

17:00 Za Annu Rýparovou, manžela, + příbuzné, dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

SO

15.2.2020

7:00 Za Terezii Bulovou, manžela a syny s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu

NE

16.2.2020 6. neděle v mezidobí

6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Za Emanuela Kotzura, manželku, syna a živou rodinu

ST

19.2.2020

17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní při příležitosti 50. a 60.
narozenin, za + rodiče, prarodiče a příbuzné s prosbou o
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších
let

PÁ

21.2.2020

17:00 Za Arnošta Vitáska k nedožitým 90. narozeninám, za
+ syna a rodiče z obou stran

SO

22.2.2020 Svátek Stolce sv. Petra

7:00 Za + Aloise Vitáska a živou a + rodinu
6:45 Za Růženu Režnou, manžela a živou rodinu

NE

23.2.2020 7. neděle v mezidobí

9:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní za 80 let života; za
rodiče z obou stran a živou rodinu

ST

26.2.2020 POPELEČNÍ STŘEDA

18:00 Na poděkování za 80 let života s prosbou za živou rodinu

PÁ

28.2.2020

17:00 Za Lea Halfara k nedožitým 90. narozeninám, + manželku,
syna a živou rodinu

SO

29.2.2020

7:00 Za Viléma Kučeru, manželku, syny a + příbuzné

NE

1.3.2020 1. neděle postní

PO

2.3.2020

6:45 Za Ervína Krauseho, manželku a rodiče z obou stran
9:30 Za živé a zemřelé farníky
17:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci únoru 2020
Čermáková Marie
Fojtíková Dagmar
Pinterová Anna
Vitásek Bruno
Diehel Bruno
Blokscha Dalibor
Gavruca Tomáš
Planka Oldřich
Suchánková Anna
Nováková Rita
Placková Kateřina

Kutscherová Uršula
Breuer Karel
Gaida Emil
Gaidová Alžběta
Kocurová Bernarda
Škrobová Lucie
Slaný Rostislav
Diehlová Waltrauda
Plaček Jindřich
Forgáčová Viktorie
Štefaňáková 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. 326 – únor 2020 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. února 2020.
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