[Zadejte text.]

číslo

Zpravodaj
obce

327

BOHUSLAVICE

březen
1
2020

Vážení spoluobčané,
po období veselí v masopustu, který byl
zakončen pochováním basy na plese hasičů
začalo křesťanům postní období. Málokdo dnes
striktně dodržuje nějaká omezení. Určité
zklidnění, zamyšlení a také odpočinek neublíží
nikomu z nás. A hlavně brzy bude následovat
jaro se vší svou krásou, ale také zvýšením
činnosti v práci i osobním životě.
V březnu se bude pokračovat v opravě plotu ve
školce a u sportovního areálu, zahájí se také
oprava obecního dvora.

Na závěr, krátké zamyšlení. Za poslední roky
jsme nezažili žádné sněhové kalamity a největší
sněhová nadílka současné zimy přišla
předposlední únorový den. Přesto nepamatuji, že
bych zažil zimu, kdy by se na našich rybnících
ani jednou nebruslilo, nelyžovalo v okolí obce a
koncem ledna kvetly krokusy. Doufejme, že se
jedná o jev přechodný, a ne o trvalý posun do
subtropů.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Události měsíce března 2020
6. 3. 17.00 Valná hromada SK Bohuslavice

Hostinec na hřišti

Casino

7. 3. 16.00 Výroční schůze mysliveckého spolku

Chata u lípy

Myslivecké sdružení

14. 3. 14.00 Josefovský turnaj ve stolním tenisu

Tělocvična ZŠ

Bohuslavští důchodci

14. 3. 15.00 Turnaj v kostkách

Hostinec na hřišti

Casino

Sál KD

Obec Bohuslavice

14. 3. 18.30 Divadelní představení
muzikál „Limonádový Joe“
21. 3.

Výtvarný workshop
„Dřevo a jeho dekorace“

Lenka Lischková a
Banketka KD

obč. sdružení HEDA

25. 3. 18.00 Duchovní večer

Obřadní síň

Farnost

28. 3. 9.00 Soutěž požárních jednotek

KD parkoviště

SDH Bohuslavice

„Opavská Relly“
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Ze 17. zasedání rady obce Bohuslavice dne 12. 2. 2020
Rada obce Bohuslavice
Vzala na vědomí:
Návrh cenového výměru č. 1/2020 vodné a odvádění odpadních vod.
Návrh smluv na poskytnutí návratné finanční výpomoci občanům obce Bohuslavice.
Podání žádosti o 1. splátku na SFŽP na financování kotlíkových půjček.
Hospodaření obce za I/2020. Výběr daní za I. 2020.
Informace o investičních akcích: Komunikace, Na Svahu – veřejné osvětlení, Družstevní PD
mostek.
Návrh kupních smluv na prodej parcel 1554/10.
Vyhlášení 3. kola prodeje pozemků Na Svahu a části pozemku p. č. 2356/1.
Návrh na koupi část i pozemku p. č. 574 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína, Pausův rybník.
Informace z oblasti kultury a sportu: plesy spolků v obci, XXII. Bál Hlučínska, Divadlo Vápenná,
nabídka divadla ze Slovenska.
Žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Mimo jiné schválila:
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., v platném
znění za rok 2019.
Navýšení počtu zaměstnanců Obecního úřadu o jednoho THP pracovníka.
Výsledek výběrového řízení na pracovní pozici referent pro správní činnosti a mzdová účetní.
Pověření starosty obce podpisem pracovní smlouvy s novým pracovníkem přijatým na pozici
referent pro správní činnosti a mzdová účetní.
Smlouvy o dílo se zhotoviteli na opravu budovy obecního dvora.
Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti – Stavba PDS –
Bohuslavice, K Velkému dvoru.
Vyhlášení záměru propachtování části pozemku p. č. 2771 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Žádosti o dotaci: Ondrášek 5 000,-Kč, Gymnázium Josefa Kainara na oslavy 100 let založení ve
výši 5 000,-Kč, Hultschiner soldaten 2 500,- Kč, Záchranná stanice živočichů a Domu přírody
Poodří ve výši 1 000,-Kč.
Výsledek inventarizace obce za rok 2019.
Opravu plotu v ZŠ a MŠ dřevěnými laťovkami.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 20. 2. 2020 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Tomáš Hruška a MVDr. Martin Ostárek
konstatuje, že na dnešním 9. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 14 členů obecního
zastupitelstva. Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Ondřej Mokrý a MVDr. Martin
Ostárek, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni: Radek Kotzur,
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 9/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Tomáše Hrušku a Petra Kubíka členy návrhové komise a Ing. Ondřeje
Mokrého a MVDr. Martina Ostárka ověřovateli zápisu.
usnesením č. 9/1 b) schválilo:
Program 9. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–XII. 2019. Celkové příjmy za 01-12/2019 činily 35.852.512,64 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 96.634,23 Kč, zůstatek z roku 2018 ve výši
12.707.449,49Kč. Celkové příjmy vč. financování za 01-11/2019 činily 48.656.596,36 Kč.
Celkové výdaje za 01-12/2019 činily 29.174.687,23 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 12. 2019 byl ve
výši 19.481.909,13 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 14.601.108,90 Kč a na účtu u
ČNB 4.880.800,23 Kč.
usnesením č. 9/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1/2020 bez výhrad.
usnesením č. 9/1 e) schválilo:
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice a
Marcelou Piskořovou, Opavská 254, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 f) schválilo:
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice a Jiřím
Vinárkem, Bolatická 186, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 g) schválilo:
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice a Ing.
Tomášem Hruškou, Opavská 57, 747 19 Bohuslavice.

Březen 2020

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 327

Stránka | 4

usnesením č. 9/1 h) schválilo:
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice a
Helgou Vinárkovou, Bolatická 185, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 i) schválilo:
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice a Ing.
Ondřejem Mokrým, Okružní 267, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 j) schválilo:
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice a
Vladislavem Kubíkem, poštovní 122, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 k) schválilo:
Cenový výměr č. 1/2020 pro stanovení ceny vodného a ceny za odvádění odpadních vod.
usnesením č. 9/1 l) schválilo:
Návrh Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi obcí Bohuslavice a odběratelem
včetně obchodních podmínek.
usnesením č. 9/1 m) schválilo:
Cenovou nabídku Atelier – WMA architects, Sady Svobody 4, 746 01 Opava, Variantu II projektová dokumentace okolí kulturního domu v Bohuslavicích. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
usnesením č. 9/1 n) schválilo:
Vyhlášení výběrového řízení na opravu potoka.
usnesením č. 9/1 o) schválilo:
Kupní smlouvu č. 1/2020 mezi Obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem 747
19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem
(prodávající) a Petrou Holečkovou, Osada Míru 414, 747 22 Dolní Benešov a Radkem
Štumbauerem, Fr. Malíka 970/30, 434 01 Most, (kupující).
usnesením č. 9/1 p) schválilo:
Kupní smlouvu č. 2/2020 mezi Obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem 747
19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem
(prodávající) a Radimem Stankem, Na Březích 557, 747 22 Dolní Benešov a (kupující).
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usnesením č. 9/1 q) schválilo:
Kupní smlouvu č. 3/2020 mezi obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem 747
19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem
(prodávající) a Martinou Hemzalovou, Jasanová 94, 747 28 Štěpánkovice (kupující).
usnesením č. 9/1 r) schválilo:
Kupní smlouvu č. 4/2020 mezi obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem 747
19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem
(kupující) a Jiřím Ostárkem a Marii Ostárkovou, oba Opavská 53, 747 19 Bohuslavice (prodávající).
usnesením č. 9/1 s) schválilo:
Smlouvu o směně pozemku mezi obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem
747 19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem a
Jiřím Ostárkem, Opavská 53, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 t) schválilo:
Vyhlášení záměru prodeje pozemků na parcele 1554/10 a na pozemku na parcele 2356/1 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.- XII. 2019.
č. 21/2 c) Rozpočtové opatření č. 6/2019.
č. 21/2 d)Výsledek inventarizace majetku za rok 2019.
č. 21/2 e) Informace o první splátce SFŽP na kotlíkové dotace.
č. 21/2 f) Aktuální informace i investicích a opravách. Stavební povolení a rozpočet na polní cesty.
Úpravy v ZŠ a MŠ příprava PD. Kanalizace Bolatická – příprava PD. Jižní Svahy – PD na
přeložku VN.
č. 21/2 g)Uzavření SOD se zhotoviteli na opravě obecního dvora.
č. 21/2 h)Přípravu záměru směny části pozemku p. č.11/12 o výměře 115 m2 a pozemku p. č. 11/4 o
výměře 39 m2 v majetku obce Bohuslavice za pozemek p. č. 16 o výměře 569 m2 vše v k.
ú. Bohuslavice u Hlučína
č. 21/2 i) Informace o kulturních a společenských akcích.
č. 21/2 j) Informace z posledních jednání rady obce.
Ověřovatelé usnesení:
MVDr. Martin Ostárek, v. r.

Ing. Ondřej Mokrý, v. r.

Mgr. Pavel Dominik, v. r.

Bc. Andrea Matýsková, v. r.

starosta

místostarostka
V Bohuslavicích dne 20. 2. 2020
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Další informace
Chodníky a cesty
Bohužel je skoro pravidlem, že se každý rok musím v příspěvku do zpravodaje věnovat záležitostem
týkajících se místních komunikací. Bohužel se jedná opět o věc parkování na místních
komunikacích. V Bohuslavicích není ani jedna komunikace, kde by bylo ze zákona možné
parkování, tj. dva jízdní pruhy o šířce 3 m. Na širších ulicích lze toto parkování ještě tolerovat, ale
určitě se to netýká těch nejužších míst např. na ulici Polní, Zahradní a podobně. Dostatek prostoru
není nutný pouze pro projetí osobního auta, ale zejména pro případný zásah vozidel integrovaného
systému.
Dalším problematickým místem se pomalu stávají chodníky. Jak napovídá základ slova je určen pro
chodce. Nikoliv k jízdě na kole, byť by to byly malé děti a k parkování automobilů. Chci také
upozornit příznivce živých plotů, že se jistě jedná o krásný a účelný prvek, ale nesmí omezovat
provoz na chodníku. Jinými slovy je třeba tyto ploty a stromy stříhat, aby neomezovaly chodce.
Samostatnou kapitolou je znečišťování chodníků a komunikací psími exkrementy (hovny). Je
povinností majitele psa tyto výkaly uklidit a venčit psy jen na místech k tomu určených. To nejsou
v žádném případě dětská hřiště, areál školy a sportovního klubu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Voda
Zastupitelstvo obce schválilo nový ceník za vodné a odvádění odpadních vod pro obec od 1. května
letošního roku. Cena vodného bude 17,- za m3 bez DPH a cena za odvádění odpadních vod 6,- Kč za
m3 bez DPH. DPH za vodu se od 1. 5. 2020 snižuje z 15 % na 10 %. Celkový nárůst ceny vodného a
poplatku za odvádění odpadních vod tak bude činit včetně DPH 3,45,- Kč za 1m3.
Ve druhé polovině února došlo k výměně dávkovače chloru ve vodojemu. Možná i toto je důvod, že
se nám mnohým zdá, že voda je více chlorovaná. Chemický rozbor ukázal, že hodnoty jsou v normě
a voda není závadná.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Rizika internetu a sociálních sítí
V pondělí 10. 2. 2020 se žáci naší školy zúčastnili preventivních programů, které vedl Mgr. Bc.
Ludvík Hanák ze vzdělávací společnosti e-DUHA.
Děti 1. – 3. ročníku se zabývaly tématem „Kamarádi online“. Byly seznámeny s riziky internetu,
mobilních telefonů, počítačů, kontaktů s cizími lidmi v online světě a násilí na internetu.
„Děti a sociální sítě“ bylo téma pro žáky 4. – 5. ročníku. Prostřednictvím tohoto programu si
objasnili význam a rozdělení sociálních sítí i možná rizika a nebezpečí v online světě.
Žákům vyššího stupně bylo určeno téma „Internetová komerce, dezinformace a fake news“, tedy jak
čelit lákavým nabídkám a reklamě, jak se bránit dezinformacím a nepravdivým zprávám.
Za finanční spoluúčast na této akci děkujeme Klubu rodičů.

Mgr. Andrea Kupková
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EKO DNY
U příležitosti konání EKO dnů
v ostravském Avion Shopping Parku
navštívili žáci 8. třídy přednášku na téma
„Jak zatočit s odpadky a chovat se více
ekologicky?“ a poté zhlédli výstavu
Safari. Výstavu tvoří celkem šest
nadživotních soch zvířat vyrobených z
recyklovatelných obalových kartonů. Žáci
zjistili, jak správně recyklovat, jak
hospodařit s vodou, proč je těžba surovin
důležitá a co dělají geologové.

Také měli možnost navštívit obchodní dům
IKEA. V rámci exkurze jsme se podívali tam,
kam se běžný návštěvník nedostane, a nahlédli do
tajů recyklace a třídění odpadů.
Vše bylo velmi poutavé a zajímavé.
Mgr. Karla Poštulková

Řemeslné dílny pro žáky nižšího stupně
Ve dnech 18. – 19. 2. si žáci 3. - 5. tříd
v Kulturním domě Dolní Benešov vyzkoušeli
řemeslné činnosti na 7 stanovištích
zaměřených na bezpečnost práce, požární
ochranu, pokrývačství, kominictví, životní
prostředí a spalování paliv. Ověřili si své
schopnosti při práci s ručním nářadím a
šroubováním matic na čas. Akce pro žáky byla
uskutečněna v rámci projektu Místní akční
plán vzdělávání pro Hlučínsko. Dětem se
dopoledne moc líbilo, v praxi si ověřily svoji
šikovnost a manuální zručnost.
Mgr. Šárka Kupková
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Školní družina
Konec ledna znamená pro děti konec prvního pololetí, pro prvňáčky první výpis z vysvědčení a pro
všechny zasloužené pololetní prázdniny.
V den vysvědčení končila škola po čtvrté
vyučovací hodině, a protože by byla škoda této
příležitosti nevyužít, vyjeli jsme si s dětmi na
výlet do Městské knihovny v Hlučíně.
Od paní knihovnice jsme se dozvěděli, jak
správně zacházet s knihami a časopisy, čeho se
vyvarovat, ať je nezničíme a máme z nich
radost co nejdéle. Už víme, jak správně zařadit
knihu zpět na své místo v knihovně či co
znamenají znaky a barvy na hřbetech knih. Dozvěděli jsme se také, jaký je rozdíl mezi knihovnou a
knihkupectvím. Mohli jsme si knihy prohlížet, číst si a listovat si v nich. Paní knihovnice nám
odpověděla na všechny zvídavé otázky, takže jí moc děkuji za vstřícný a trpělivý přístup.
Navštívili jsme také infocentrum, kde jsme si mohli koupit upomínkové předměty z našeho kraje,
suvenýry a rukodělné výrobky z charity. Na závěr jsme se prošli náměstím Hlučína, ukázali jsme si
historické budovy a také to, kde najdeme ten správný úřad, který potřebujeme.
Pak už nám nezbývalo nic jiného, než se vrátit do svých domovů a pochlubit se svým vysvědčením.
Teď už si jen přát, aby nám druhý půlrok dopadl stejně na výbornou jako ten první.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková

Sportovní klub Bohuslavice
Výbor SK zve všechny svoje členy na valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 6. 3. 2020 od
17.00 v Casině na hřišti. Na valné hromadě se provede vyhodnocení minulého roku a plány na letošní
rok. Zároveň se budou vybírat členské příspěvky ve výši 100,- Kč. Přílohou zpravodaje je
rozlosování na jarní část sezóny.
Za výbor SK Mgr. Pavel Dominik
Josefovský turnaj ve stolním tenise
V sobotu dne 14. 3. 2020 pořádají Bohuslavští důchodci již tradiční Josefovský turnaj, který se
uskuteční v 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ Bohuslavice. Zápisné 50,- Kč.
Zveme všechny amatéry i z okolních obcí.
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CASINO CUP turnaj v šipkách
V sobotu 15. 2. 2020 v hospůdce na hřišti proběhl již 6. ročník CASINO CUP turnaje v šipkách.
Turnaje se účastnilo 27 hráčů a další 3 hráči odřekli účast v den turnaje, (nemoc) což bylo i tak o 4
hráče více než na loňském turnaji, což je skvělá vizitka. Bohužel se hlásili další účastníci, kterým
nemohlo být vyhověno. Otázka reorganizace turnaje, navýšení počtu hráčů a systému, jak jsem psal
loni, nadále trvá. O všem novém budeme informovat. Hrálo se ve 4 základních skupinách,
dvoukolová hra po 7 a 6 hráčích, kde z každé skupiny vypadl 1 hráč. Ostatní hráči postoupili do
další fáze turnaje. Následovaly další skupiny, další fáze hry, než se vytvořila finálová osmička. Z niž
v každém kole vypadl 1 hráč, než se vytvořila finálová dvojice, která si to rozdala o vítěze. Turnaj
opět probíhal ve velmi příjemné atmosféře, kde nad poklidným průběhem hry dohlíželi Fus Jaroslav
a Pavlína Kučerová. K dispozici bylo také občerstvení, čímž bychom chtěli poděkovat všem lidem a
obsluze hospůdky CASINO za perfektní spolupráci. Turnaj začínal cca v 15.00 hod. a poslední
šipka byla hozena téměř po 8 hodinách od zahájení turnaje. Letošní turnaj byl opět plný zvratů, ale
také ukázkou nádherných her a nečekaných výsledků. A tak po 8 hodinách krásných her vyšel
letošní vítěz Jiří Nevrkla, který ve finále, hráno na dvě vítězství porazil 2:1 svého soupeře. Mohlo
začít vyhlašování a předávání cen. Na 1. místě a šampionem pro rok 2020 se stal Jiří Nevrkla 2.
místo obsadil Jiří Vitásek a 3. místo Slávek Pavelek. Loňský vítěz Theuerová Karolína obsadila v
silné konkurenci 8. místo. Smolařem turnaje byl po zásluze (a vím co píšu) vyhlášen Michal Šramel,
cenu pro nejrychleji ukončenou hru převzal Martin Heisig, který ukončil hru 301 na 4 kolo a druhou
šipku. Všichni hráči byli opět oceněni nějakou hodnotnou cenou, medaili, diplomem atd. Tímto
bych chtěl poděkovat všem sponzorům (Obecní úřad Bohuslavice, Hospůdka CASINO, SK
Bohuslavice, Tomáš Kupka za ALIANZ POJIŠTOVNA, Lanex a.s., Jana květinka, Kamenictví
Hynek Karásek). Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům a zároveň pozvat na příští 7. ročník
turnaje v šipkách.
Za pořadatele Dimovský Antonín, Kučerová Pavla a Fus Jaroslav
Řádky z hokeje
Tým Bohuslavic nastoupil do další sezóny 2019/2020 jako loňský vícemistr. Letošní sezóna se však
zdaleka neblíží té předešlé, a to jak výsledkově, tak herně. Proto s 23 body se bohuslavičtí hokejisté
nacházejí až na 12. místě s bilancí 11 výher, 1 remízy a 9 porážek a se skórem 128:105. Tým
doplácel na širokou marodku a především ke konci zápasů častokrát scházely síly. K lepšímu
umístění chyběly také body s týmy z přední části tabulky, kdy jediné dvě výhry proti těmto celkům
jsme si připsali s týmem HC Cheguevara a HC Monaco Kouty. Při pohledu na kanadské bodování
má tým v první desítce dva hráče, Jakuba Kocura (53 b.), jako druhého nejproduktivnějšího hráče
soutěže a Dalibora Foldynu (37 b.) na devátém místě. Bohuslavicím zbývá ve zbytku základní části
odehrát poslední dvě utkání s týmem HC Viking Jakartovice a s HC Sršni Píšť.
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9. 3. budou zahájeny úvodní zápasy předkola play-off. Věřme, že si bohuslavičtí šetřili formu do
vyřazovacích bojů a dojdou co nejdále. Neváhejte a přijďte naše hokejisty podpořit. Více informací
naleznete na webových stránkách www.ahl-kravare.cz.

Obec Bohuslavice Vás zve na divadelní představení –
muzikálu „Limonádový Joe“
– Divadla Moravia Vápenná z.s.

v sobotu 14. 3. 2020 v 18.30 hodin
v sále KD Bohuslavice.
Předprodej vstupenek na OÚ Bohuslavice
v ceně 80,- Kč.
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Šachy v Praze
Únor v Praze patří mezinárodnímu šachu. A protože tam Bohuslavice mají svého „člověka“, IM
Tadeáše Kriebla, vydali se místní fandové povzbudit své želízko v ohni. Možná tam ke spatření byl
příští mistr světa….. Více viz. fotoreportáž.
Stránky turnaje: http://praguechessfestival.com/

Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února
2020 v kulturním domě v Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s oslavou
tohoto významného výročí.
Celé oslavy se od samotného
počátku
nesly
v regionálním
duchu. Hosty už při příchodu vítal
folklorní soubor Srubek ze
Štěpánkovic.
Po
slavnostním
zahájení a přípitku mohli hosté
zhlédnout krátký film Muzea
Hlučínska s názvem „Hlučínské
století“ poukazující na klíčové
události uplynulých 100 let.
Následovalo
vystoupení
Bolatických seniorek, které opět
vtipnou
formou
připomněly
specifické hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské z hlediska sociologického se postarala svým
vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde před
několika lety prováděla výzkum na téma „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“.
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Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností pamětní medailí Cypriána Lelka za
osvětovou a kulturní činnost za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení obcí
Hlučínska letos získali paní Ludmila Jařabová, pan Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan Josef
Zawadský a manželé Jaroslava a Karel Klemensovi.
Pamětní list za spolupráci za přínos pro rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí Hlučínska
udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimovi Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu
Neminářovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr. Adriánovi Czernikovi, panu Pavlovi
Kocurovi, panu Rostislavovi Pečinkovi a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční skupině
Hlučínsko a Euroregionu Silesia - CZ. Pamětní list byl rovněž udělen Moravskoslezskému kraji a
polským gminám Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie.
Založení Gymnázia Josefa Kainara, které letos rovněž slaví 100. výročí svého vzniku, krátce
připomněla jeho ředitelka PhDr. Charlotta Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku popřáli např.
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo děkan Hlučínského děkanátu Mgr. Pavel
Kuchař.
O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením
postaraly také folklorní soubory Vlašanky
z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a sbor
Gymnázia Josefa Kainara Hlučín. Zlatým hřebem se
na samotný závěr oficiálního programu stalo
vystoupení
harmonikářky
Hany
Koskové
z Bohuslavic. K závěrečné volné zábavě zahrála
jako vždy výborně kapela Dolbend.

Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr.
Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu Hlučínska,
Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru
Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé s.r.o.,
Bc. Janovi Waloschkovi a Pivovaru Avar za
zajištění občerstvení, účinkujícím souborům a
všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na
přípravách a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – březen 2020
Liturgická oslava

Den

Datum

NE

1.3.2020 1. neděle postní

Čas

Úmysl mše svaté

6:45 Za Ervína Krauseho, manželku a rodiče z obou stran
9:30 Za živé a zemřelé farníky
PO

2.3.2020

17:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

4.3.2020

17:00 Za Alžbětu Fojtíkovou, manžela, děti a živou rodinu

PÁ

6.3.2020

17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

SO

7.3.2020

7:00 Výroční rekviem za Elfriede Kindzura

NE

8.3.2020 2. neděle postní

6:45 Za Josefa Kocura a celou + rodinu s prosbou o dar
zdraví Boží požehnání pro živou rodinu
9:30 Za Huberta Poštulku, + rodiče a živou rodinu

ST

11.3.2020

17:00 Za Marii Kotzurovou, manžela, dceru, syna a zetě

PÁ

13.3.2020

17:00 Za Josefa Manusche a manželku a živé a + příbuzné

SO

14.3.2020

7:00 Výroční rekviem za Herberta Skrocha
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

15.3.2020 3. neděle postní
9:30 Za Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii a + příbuzné
17:00 Za + Josefa Kocura k nedožitým 60. narozeninám,
za + rodiče, švagra a živou rodinu

ST

18.3.2020

ČT

SLAVNOST SV.
19.3.2020 JOSEFA, snoubence
PM

PÁ

20.3.2020

17:00 Za + rodiče Františku a Josefa Birtkovy, + prarodiče
a živou rodinu Birtkovu

SO

21.3.2020

7:00 Za + Jana Dostála, manželku a živou rodinu

NE

22.3.2020 4. neděle postní

6:45 Za rodiče Kocurovy, Plačkovy a celou + rodinu

ST

25.3.2020

18:00 Za živé a zemřelé Josefy z Bohuslavic

SLAVNOST
17:00 Za Josefa Placka, + příbuzné a živou rodinu
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
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17:00 Za Marii Zlotou, dva manžely s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu
7:00 Za Rozálii Fussovou, manžela, dceru, syna a snachu

SO

NE

28.3.2020

29.3.2020 5. neděle postní

13:00 Za + příbuzné z rodin Newrzellů s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
6:45 Za Cecílii Kozákovou k nedožitým 100.
narozeninám, za živou a + rodinu Kozákovu
9:30 Za živé a zemřelé farníky

ST

1.4.2020

18:00 Za Elfrídu Fussovou a rodiče z obou stran

PÁ

3.4.2020

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

Vážení přátelé!
Mnoho lidí v tento čas s nespokojeností konstatuje, že letošní zima nestojí za nic, že je málo sněhu
a vody, že chybí mráz a led a sněhová pokrývka, že se příroda nebezpečně brzy zblázní do jara apod.
Jsme zvyklí na řád ročních období, která s sebou nesou svá specifika a užitečnost pro přírodu,
každého člověka i život společnosti. Tak máme konkrétní čas pro setí či sklizeň, čas pro odpočinek a
pro práci, čas pro zahrádku, pro cestování, plesy, podzimní úklid, pro zimní nebo letní sporty atd.
Toto střídání činností a období vystihl už dávno starozákonní mudrc: „Je čas rození i čas umírání,
čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas
truchlit i čas poskakovat; … je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas
roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit.“ (Kniha Kazatel 3,2-7) Takové proměny jsou velmi
užitečné, abychom sebe i tento svět vyváženě udržovali a rozvíjeli.
Tento roční běh byl tradičně svázán s církevním rokem, tedy s křesťanským prožíváním období,
událostí a svátků. Ve světle víry tak vnímáme, že je čas radosti i čas vážnosti, čas slavnostní i čas
všední, čas hříšnosti a čas lítosti, čas boje a čas vítězství, čas putování a čas ztišení… A pokaždé je
to čas, který smíme prožívat se svými bližními a především s Bohem samotným, který v Ježíši
Kristu vstoupil do každého okamžiku či etapy našeho života. Takto můžeme přijmout i postní dobu,
která před pár dny začala a přetnula jako vždy naše zimní plesání a hodování. Je totiž velmi
potřebný čas střídmosti a čas ztišení, čas pokání a nápravy, čas milosrdenství a milosti – dnes možná
tím více, čím snáze se uvedené hodnoty z našeho života takřka bez povšimnutí vytrácejí. Ježíš
Kristus nás tedy zve, abychom byli znovu více lidmi podle jeho vzoru: lidmi lásky a pokoje,
věrnosti a trpělivosti, víry a modlitby, ochoty a sebeovládání. Vždyť On sám pro záchranu a růst
každého z nás daroval z lásky i svůj život. Prožít v tomto duchu a v této snaze období postních
čtyřiceti dní jistě není málo.
Upřímné, vnímavé a rozhodné srdce pro čas svatopostní vám všem přeje
P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2020
Sněhotová Marta
Blokscha Vladimír
Dominik Bruno
Koslowská Růžena
Dedková Josefa

Kučera Norbert
Kolig Radim
Halecká Brigita
Lischková Lenka
Malcharek Tomáš

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. 327 – březen 2020 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2020.
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