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Vážení spoluobčané,
jsme na začátku nového roku, roku 2021. Loni
v tuto dobu nás nikoho nenapadlo, s jakými
problémy se budeme potkávat a jaké budeme mít
starosti. Ani letos samozřejmě nevíme, co nás
čeká. Věřme a doufejme, že se život alespoň
částečně navrátí k normálu a rok 2021 bude lepší
než ten uplynulý. V době plném omezení je
důležité hledat i malé pozitivní věci, které nám
zpříjemňují život. Pokusme se je nalézat a vše
okolo bude krásnější.
Do roku 2021 nám všem přeju zdraví, štěstí,
Boží požehnání, radost a naději.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Poděkování
V uplynulém vánočním období jsme nemohli shlédnout představení živého Betléma.
Vytvořili jsme Betlém z figurín, ale myslím si, že přesto krásný a „živý“.
Chtěl bych poděkovat p. faráři za zorganizování této pěkné akce a všem spoluobčanům,
kteří se podíleli na vytváření postav.
Tříkrálová sbírka 2021
O Tříkrálové sbírce budete informování rozhlasem a na stránkách obce.
Omezení z důvodu pandemie COVID 19
Provoz na obecním úřadě je omezen na dva dny v týdnu, informace jsou na webových stránkách,
dávejte přednost telefonickému a elektronickému kontaktu.
Knihovna může fungovat pouze na objednávku.
Jubilantům se předává dárek, ale neprobíhají návštěvy.
Jsou zrušeny všechny kulturní akce.
Vzdělávání žáků v ZŠ je v omezené míře.
Snížená kapacita kostela při bohoslužbách.
Co není omezeno
Provoz obecního dvora, rozvoz obědů, senior TAXI
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Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 17. 12. 2020 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Karin Herudková, Petr Kubík konstatuje, že na
dnešním 14. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů obecního zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Lukáš Pašek a Ing. Tomáš Hruška, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Kateřina Staňková
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 14/1 a) schválilo:
Členy návrhové komise Bc. Andreu Matýskovou, Karin Herudkovou, Petra Kubíka a Lukáše Paška a
Ing. Tomáše Hrušku ověřovateli zápisu.
usnesením č. 14/1 b) schválilo:
Program 14. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 14/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – XI. 2020. Celkové příjmy za 01-11/2020 činily 41.315.331,59 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 10.924,21 Kč, zůstatek z roku 2020 ve výši
19 481 909,13 Kč. Celkové příjmy včetně financování za 01-11/2020 činily 60.808.164,93 Kč.
Celkové výdaje za 01-11/2020 činily 34.548.691,51Kč. Peněžní zůstatek k 31. 11. 2020 byl ve výši
26.259.473,42 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 12.685.343,79 Kč a na účtu u ČNB
13.574.129,63 Kč.
usnesením č. 14/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 6/2020 a Rozpočtové opatření č. 7 bez výhrad.
usnesením č. 14/1 e) schválilo:
Prodej trafostanice pro vrty obci Bolatice za cenu 75 735,- bez DPH a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
usnesením č. 14/1 f) schválilo:
Smlouvu Z_S14_12_8120077758 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesením č. 14/1 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 Josefem
Plackem, Okružní 149, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 14/1 h) schválilo:
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-128020062/3, Bohuslavice, p. č. 2415/2, rozšíření NN a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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usnesením č. 14/1 i) schválilo:
Cenový výměr č. 2/2020 za vodné a odvádění odpadních vod pro rok 2021.
usnesením č. 14/1 j) schválilo:
Cenový výměr č. 3/2020 za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2021.
usnesením č. 14/1 k) schválilo:
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvkové organizace na rok 2021.
usnesením č. 14/1 l) schválilo:
Návrh investic a oprav na rok 2021.
usnesením č. 14/1 m) schválilo:
Dotaci Římskokatolické farnosti na rok 2021 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesením č. 14/1 n) schválilo:
Dotaci Sportovnímu klubu Bohuslavice na rok 2021 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
usnesením č. 14/1 o) schválilo:
Zřízení Fondu na obnovu vodohospodářského majetku obce Bohuslavice a vyčlenění finančních
prostředků z rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2021 ve výši 1.000.000,- Kč.
usnesením č. 14/1 p) schválilo:
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2021.
usnesením č. 14/1 q) schválilo:
Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2356/1 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína za cenu 850,Kč/1 m2.
usnesením č. 14/1 r) souhlasí:
S uzavřením dohod o provedení práce se zastupiteli obce Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Nebylo ukládací usnesení.
č. 21/2 b)Aktuální informace o majetku, investicích a opravách. Prace na polní cestě Bolatická a
Rohovská ukončeny. Potok vyčištěný. Bolatická dokončena. Nový kontejner na vozidlo
Bonetti. Oprava návsi dokončena. Prodej Tatry CAS 815 nerealizován. Výměna vodoměrů.
č. 21/2 c) Informace o opatřeních obce v souvislostí s pandemii COVID – 19.
č. 21/2 d)Informaci o příjmu daní v roce za období I. - X. 2020.
č. 21/2 e) Provedení inventarizace za rok 2020 a složení inventarizačních komisí.
č. 21/2 f) Informaci o výsledku dílčího auditu.
č. 21/2 g)Termíny jednání rady, zastupitelstva a odměňování zastupitelů v roce 2021.
č. 21/2 h)Sociální fond obce Bohuslavice.
č. 21/2 i) Informaci o pracích na majetku obce Bohuslavice v obecním dvoře, podkroví mateřské
školy, opravě návsi a přípravě studie ČOV.
č. 21/2 j) Návrh na odkup pozemku p. č. 1554/7 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 21/2 k)Další informace z posledních jednání rady obce.
Ověřovatelé usnesení:
Lukáš Pašek v. r.

Ing. Tomáš Hruška v. r.

Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Bc. Andrea Matýsková místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 17. 12. 2020
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Usnesení 25. zasedání rady obce Bohuslavice dne 9. 12. 2020
Rada obce Bohuslavice vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Aktuální informace k ohrožení koronavirem. Provoz sběrného místa obnoven, Senior taxi funguje.
Činnost za uplynulý měsíc. Práce na polní cestě Bolatická a Rohovská ukončeny. Potok vyčištěný.
Bolatická dokončena. Záměr prodeje trafostanice vyvěšen. Kontejner Bonetti 31 460,-Kč.
Kanalizace Bolatická – čištění příští rok. Oprava návsi dokončena. Prodej Tatry CAS 815, prozatím
není zájemce. Výměna vodoměrů dohodnuta na leden.
Žádost o koupi trafostanice.
Územní plán, změna č. 1, aktuální informace.
Zápis do obecní kroniky za rok 2019.
Informace KÚ o zajištění dopravní obslužnosti o víkendech a svátcích na rok 2021.
Hospodaření obce za I – XI 2020. Výběr daní za I - XI 2020. Příjmy k 30. 11. 2020 ve výši
41.315.331,59Kč, výdaje za stejné období 34.548.691,51 Kč. Zůstatek 26.259.473,42 Kč, BÚ ČS
12.685.343,79 Kč, ČNB 13.574.129,63 Kč.
Rozpočtové opatření č. 6. a č. 7.
Dílčí audit za rok 2020.
Dotace spolkům na rok 2021 a žádosti dalších organizací.
Rozpočet 2021. Návrh vyvěšen. Sociální fond obce. Návrh na zřízení fondu obnovy
vodohospodářského majetku obce Bohuslavice.
Prodej trafostanice pro vrty obci Bolatice.
Cenový výměr č. 2/2020 na vodné a poplatek za odpadní vody.
Cenový výměr č. 3/2020 na svoz odpadu.
Práce v obecním dvoře.
Stav rekonstrukce pavilonu MŠ.
Informaci o zaměření sítí a žádosti o přeložku NN v okolí kulturního domu.
Jednání o zpracování studie centrální ČOV Bohuslavice.
Jednání s dopravními projektanty.
Informace z jednání o stavu přípravných prací v lokalitě Jižní svahy.
Návrh na odkup pozemku p. č. 1554/7 pro sportovní využití.
Záměr prodeje pozemku p. č. 2356/1, severní část minimální cena 850,- Kč 1 m2.
O poskytnutí kalendáře na rok 2021 pro každou rodinu zdarma.
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Informaci o přijetí Žádosti o nápravu.
Mimo jiné schválila:
Vyhlášení inventarizace majetku obce Bohuslavice za rok 2020 a složení inventarizačních komisí.
Program 14. jednání ZO Bohuslavice.
Žádost o prominutí nájemného za měsíc listopad v hospodářské budově obecního úřadu.
Pronájem sálu na rok 2021 pro taneční večery.
Převod nevyčerpaných individuálních dotací poskytnutých dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.
Zákona o obcích na rok 2020 do roku 2021.
Poskytnutí individuálních dotací dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích na rok 2021.
Přijetí dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce podkroví budovy MŠ a ZŠ Bohuslavice“.
Příkazní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a RPA Dotace, s. r. o. na zpracování dokumentů na získání
dotace na akci „Rekonstrukce podkroví budovy MŠ a ZŠ Bohuslavice“.
V Bohuslavicích 9. 12. 2020
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Investiční akce, opravy, nákupy a služby v roce 2020
Přes obtíže způsobené pandemii COVID 19 jsme i v roce 2020 realizovali řadu akcí. Na jaře se
zahájily práce na rekonstrukci budovy obecního dvora. První část prací zahrnovala vnitřní úpravy
stavby. Včasné dokončení a příznivé počasí umožnilo realizovat i druhou část. Zateplení a fasádu
budovy. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu dětí a žáků v ZŠ a MŠ Bohuslavice jsme zahájili úpravy
pavilonu MŠ, kde se připravilo nové oddělení. Uvolněné prostory v ZŠ rozšířily místo pro školní
družinu. Ve druhé etapě se začalo s rekonstrukcí podkroví MŠ, kde vznikne technické a pracovní
zázemí pro mateřskou školu. V areálu školy se opravilo oplocení MŠ, brána do školního dvora a
postavil se nový plot u víceúčelového hřiště. Po mnoha letech jsme přikročili k revitalizaci Vápenky,
kde se vykácely staré dřeviny, zasadily se nové keře, strom a tráva. Vznikl také chodník pro pěší.
V červenci jsme dostali novou hasičskou cisternu. V létě se také v parku u obecního úřadu postavilo
nové Workoutové hřiště. Na podzim se opravil povrch zbývající části ulice Bolatická. Vzhledem
k vysoké finanční a časové náročnosti jsme zrušili plánovanou opravu potoka. Investovali jsme také
rozšíření inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Samostatnou akcí byla oprava polních cest. Tato
akce byla dlouhodobě plánována ve spolupráci se Státním pozemkovým ústavem (SPÚ) a v roce 2020
částečně realizována. Hlavním investorem byl SPÚ, naše obec se podílela na financování projektové
dokumentace.
Přesto, že jsme zaznamenali propad v daňových příjmech téměř 9 %, proinvestovali jsme téměř 16
mil. Kč.
NÁZEV

Obecní dvůr

POPIS PRACÍ

Oprava vnitřních prostor

NÁKLADY v Kč

4 945 705,-
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ZŠ a MŠ
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683 190,-

Nové oddělení MŠ, úpravy podkroví

2 816 223,-

Nové oplocení

139 267,-

Odborná učebna fyziky a chemie

1 496 665,-

Revitalizace Vápenky

Nové keře, tráva, mlatový chodník

Nová cisterna

CAS Scania celkem

7 719 800,-

Z toho dotace GŘ HZS

2 500 000,-

Z toho dotace MSK

1 250 000,-

123 593,3 969 800,-

Workoutové hřiště

Hřiště v parku u obecního úřadu

138 431,-

Veřejné osvětlení

Rozšíření VO Na Svahu

161 476,-

Oprava povrchu komunikací

Bolatická

886 219,-

Součet

15 497 783,-

Dokumentace
NÁZEV

POPIS PRACÍ

NÁKLADY v Kč

Územní plán

Změna ÚP č. 1

84 700,-

Náves Bohuslavice

Hydrogeologický průzkum

59 423,-

Bolatická

Studie technického řešení kanalizace

45 000,-

Součet

189 123,-

Další
NÁZEV

POPIS PRACÍ

NÁKLADY v Kč

Inženýrské sítě

Na Svahu, Západní

Víceúčelové hřiště

Oprava oplocení - sítě

27 755,-

Vodovod

Nový dávkovač chloru

31 717,-

Údržba zeleně

Nová sekačka

16 824,-

Technika

Nový kontejner na auto Bonetti

31 460,-

Součet

137 214,-

107 756,15 794 756,- Kč

Celkem

Polní cesty – financováno Státním pozemkovým úřadem
NÁZEV

POPIS PRACÍ

NÁKLADY v Kč

HPC 4

Úsek Bohuslavice - Bolatice

7 749 650,-

HPC 5

Úsek od Dolního Benešova k Bolatické

6 106 200,-

Celkem

13 855 850,-
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Rozpočet obce na r. 2021. Schválený 17. 12. 2020 č. usnesení 14/1 p)
2021
Paragraf položka

Příjmy

1111 Daň z příjmů FO závislá činnosti

Rozpočet v Kč

3 400 000

1112 Daň z příjmů podnikatelů

70 000

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

3 500 000
300 000
13 500 000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

15 000

1335 Poplatky za odnětí lesní půdy

90 000

1341 Poplatek ze psů

25 000

1343 Poplatek za užívání veřej. prostr.

10 000

1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
1361 Správní poplatky
1381 Daň z hazardních her

200 000
15 000
180 000

1511 Daň z nemovitostí

1 200 000

2460 Splátky půjček od obyvatel - kotlíková dotace

1 000 000

4112 Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy

400 000

4113 Neinv. přijatý transfér ze SFŽP - kotlíky

240 000

4213 Investiční přij.transfér ze SFŽP - kotlíky

3 550 000
1 300 000

2310

Vodné

2321

Poplatek za užívání kanalizace

3314

Knihovna - členské příspěvky, kopírování

3319

Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo

3341

Hlášení místním rozhlasem

3349

Inzerce ve zpravodaji

3392

Pronájem kulturního domu - sál a banketka

3612

Příjmy z pronájmů bytů + služby

3613

Příjmy z pronájmu Domu služeb květinářství

50 000

3632

Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně

30 000

3639

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

70 000

3699

Obecní dvůr - pronájem

20 000

3722

Platby občanů za popelnice

800 000

3725

Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM

320 000

300 000
15 000
120 000
4 500
500
50 000
250 000
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3745

Příjmy z pronájmů nářadí, traktor

15 000

4351

Senior taxi

10 000

5512

SDH - poskytnutí služeb has. Autem

6171

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

6310

Ost.příjmy z finančních operací - úroky, pojistné náhrady

2 000

6402

Finanční vypořádání minulých let, pronájem plyn.zařízení

1 000

Příjmy celkem
Paragraf položka

Výdaje

2 000
110 000

31 815 000
Rozpočet v Kč

1014

Pobíhající psi

5 000

1070

Rybáři - elektřina

5 000

2219

Pozemní komunikace silnice, chodníky - oprava,údržba

2292

5193 Dopravní obslužnost

300 000
100 000
20 000

2223

Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí

2310

Provoz vodovodu + náklady na vrt

550 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

100 000

2333

Údržba a čištění potoka, oprava břehu potoka

800 000

2333

6121 Rekonstrukce břehu potoka I.etapa

8 000 000

2341

6121 Revitalizace rybníka pod kostelem

1 000 000

3113

5331 Neinv.dotace na provoz základní školy

2 250 000

3113

5321 Neinv.náklady na provoz odloučeného prac. MŠ Závada

400 000
50 000

3113

ZŠ - doplnění zeleně

3113

6121 MŠ - rekonstrukce podkroví

4 000 000

3113

6121 MŠ - odborné učebny v podkroví (dotace MAS)

1 600 000
40 000

3314

Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál

3319

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

400 000

3330

Neinvestiční a investiční dotace církvi

500 000

3341

Obecní rozhlas

60 000

3349

Obecní zpravodaj

60 000

3391

Mezinárodní spolupráce - družba Slovensko

10 000

3392

Kulturní dům - provozní výdaje

3392
3399
3419

6121 Interiér KD
Sbor pro občanské záležitosti

100 000
8 000 000
100 000

5222 Neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

225 000

5229 Dotace organizacím a spolkům pro mládež

275 000
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100 000

3421

Dětská hřiště - kontrola, provoz.výdaje

3612

Obecní byty

80 000

3613

Dům služeb

30 000

3631

Veřejné osvětlení (r. 2020 elektřina)

110 000

3631

Veřejné osvětlení - rozšíření ul. Severní

100 000

3632

Provoz hřbitova

50 000

3633

6121 Přeložka VN Jižní svahy

3 000 000

3633

6121 Infrastruktura pro RD Kozáková, Západní

1 000 000

3635

6119 Změna územního plánu

3639

Hospodářská budova - kadeřnictví, pedikura,manikura

3699

Obecní dvůr - energie, služby

3699

6121 Obecní dvůr - rekonstrukce budovy

3699
3713

Oprava obecní stodoly
6460 Inv.půjčené finanční prostředky - kotlíky

120 000
5 000
80 000
2 000 000
1 000 000
1 500 000

3722

Platby firmě OZO za svoz popelnic od občanů

820 000

3723

Platba firmě OZO za svoz velkoobjem.odpadu, BRKO

900 000

3739

Poplatky za odběr podzemní vody

140 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

500 000

4351

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

200 000

5212

Krizové řízení

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

6310

6121 Projektová dokumentace - ČOV ZŠ, KD

6320

Pojištění majetku obce

20 000
370 000

30 000
2 000 000
130 000
1 000 000

6399

5362 Platby daní - DPH,přenesená daňová povinnost

6399

5365 Daň z příjmů práv. osob za obec - proúčtování

300 000

6399

6130 Pozemky - nákup

300 000

6409
6409

Neinv.dotace sdr.obcí Hlučínska, příspěvky MAS, SMS
5903 Rezerva
Výdaje celkem

Par.

pol.

90 000
6 940 000
57 815 000

Financování

8115 Zůstatek r. 2020 (Běžný účet ČS,ČNB)

26 000 000

Financování celkem

26 000 000

Příjmy + zůstatek předešlého roku

57 815 000

Kontrolní součet

0
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Plán investic, oprav a nákupů v roce 2021
Zastupitelstvo obce Bohuslavice projednalo a schválilo hlavní investice a opravy na rok 2021.
Celkové náklady na předpokládané akce by měly překročit 30 mil. korun.
Plán investic, investičních akcí a oprav obecního majetku v roce 2021
NÁZEV

POPIS PRACÍ

Bohuslavický potok

oprava břehů v části centra obce

Podkroví MŠ

nové učebny

Obecní dvůr

zpevněné plochy, oplocení atd.

Revitalizace
kostelem

rybníka

pod
odbahnění, oprava břehů

Infrastruktura pro RD

Západní, Jižní Svahy

Oprava obecní stodoly

střecha, fasáda, podlaha

Interiér KD

realizovat dle PD

Přeložka VN Jižní Svahy
Projektová dokumentace
NÁZEV

POPIS PRACÍ

Rekonstrukce interiéru KD

obnovit povolení

Jižní svahy

komunikace, NN, VO

Místní komunikace

Severní, Západní, Lesní

Mostek Družstevní

vypracování PD a SP

Studie ČOV obce

Dotace z obecního rozpočtu na rok 2021
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.
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Dotace

2021

Celkem v Kč

988000

Římskokatolická farnost Bohuslavice z toho 200 000,- převod z roku
3330 2020

500000

3419 Sportovní klub Bohuslavice

225000

3421 Zahrádkáři

nepodali žádost

3421 Senior klub

10000

3421 ČSV - včelaři

10000

3421 HC Buldoci ověřit rok 2020

36000

3421 Rybářský spolek

25000

3421 Volejbalový klub

5000

3421 Klub rodičů při Mateřské škole
3421 Vlašanky

10000
nepodaly žádost

3421 Klub bohuslavicých perníkářů
3421 Nohejbalový oddíl
3421 Klub rodičů - ZŠ

5000
nepožaduje

0
10000

3421 Myslivecké spolek
3421 Bohuslavický oříšek

20000

3421 Farní mládež

25000

3421 Paličkářky
3421 SDH - mládež

5000
35000

3421 SPCCH - invalidé

3000

3421 Strassenfest

6000

3421 Badminton

3000

3421 Prajzká ambasáda

5000

Voda a kanalizace
Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2021 zvýšení ceny vodného o 1,- Kč za 1 m3 na 18,- Kč a poplatku
za užívání kanalizace o 1,- Kč na 7,- Kč. Ceny jsou bez DPH. Celková společná cena včetně DPH je
27,50 za 1 m3.
Odpady
Ceník poplatků za svoz odpadů je na webových stránkách obce.

Leden 2021
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Svozy čtyřtýdenních (měsíčních) popelnic a navýšení ceny za svoz a zneškodňování
komunálních odpadů v roce 2021
Sdělujeme občanům, že svozy čtyřtýdenních (měsíčních) popelnic budou v naší obci vždy v pátek,
a to v níže uvedených termínech:
8.1., 29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 13.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12. a 31.12.2021
Termíny svozů jsou zveřejněny na webových stránkách obce a dle sdělení firmy OZO Ostrava, s.r.o.
obdrží občané, kteří mají uzavřené smlouvy na měsíční svoz popelnic, přehledy termínů svozu
popelnic do svých poštovních schránek.
V souvislosti s vývojem v oblasti nakládání s odpady se ceny služeb firmy OZO Ostrava, s.r.o.
navýšily zhruba o 5 %, což se promítá pro tento rok do cen za svoz popelnic (vizte Cenový výměr
3/2020 pro svoz a zneškodňování komunálních odpadů platný od 1. 1. 2021, dostupný na webových
stránkách obce).

Hasiči informují
Na základě výzvy Moravskoslezského kraje pro sbory dobrovolných hasičů o možnost přidělení
neinvestiční dotace na činnost a rozšíření vybavení, požádal Sbor dobrovolných hasičů
Bohuslavice, u příležitostí 115. výročí založení sboru, o dotaci na pořízení hasičských stejnokrojů
pro reprezentaci SDH a následných společenských akcí. Moravskoslezský kraj poskytl dotaci a
byly pořízené hasičské stejnokroje pro muže a hasičské společenské šaty pro ženy.
Antonín Blokša

Školní družina
Po delší odmlce Vás chceme pozdravit z naší
družinky. Nastalé okolnosti jsou pro nás
nepříznivé hlavně proto, že nemůžeme jezdit na
naše oblíbené poznávací výlety a akce.
Ale ani tak jsme nelenili a poctivě se připravovali
na nejkrásnější svátky celého kalendářního roku.
S dětmi jsme tradičně napekli a nazdobili perníčky,
které jsme si rozdali na Mikuláše. Pod vedením
naší paní učitelky výtvarné výchovy proběhlo
vánoční tvoření z keramiky, kde jsme si s dětmi
vyzkoušeli různé druhy a struktury hlín a jejich
tvárnost. Vyrobili jsme si vánoční ozdoby s různými obtisky a texturami. Po vypálení jsme si výrobky
glazovali a znovu vypálili.
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Díky hodným a ochotným rodičům a také paní knihovnici Majce, kteří na nás myslí, jsme si mohli
vyrobit oblíbené anděly z knih. Další výrobky už jsme vytvořili v rámci omezených časových
možností.
Na Vánoce jsme se poctivě ladili a nenechali se zviklat špatnými zprávami kolem nás. Tím jsme si
utvořili krásnou vánoční atmosféru, kterou jsme si pak odnesli do svých domovů.
Moc děkuji všem kolem nás za krásnou spolupráci.
Tímto bych chtěla jménem dětí a nás vychovatelek popřát všem jen to nejlepší v celém roce 2021, a
hlavně pohled do budoucna čistýma dětskýma očima.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková

Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – leden 2021
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

PÁ

SLAVNOST MATKY 6:45 Za oběti přírodních katastrof, nehod, násilí či
pronásledování a za jejich pozůstalé
1.1.2021 BOŽÍ PANNY
MARIE
9:30 Za Hildegardu Veverkovou, manžela a tři zetě
16:00 Za + Leonardu Fusovou

SO

2.1.2021
17:30

NE

3.1.2021

PO

4.1.2021

ST

6.1.2021

PÁ

8.1.2021

2. neděle po Narození
Páně

6:45 Za oběti válečných konfliktů a teroristických útoků
9:30 Za živé a zemřelé farníky
17:00 Na úmysly společenství Modlitby farníků

SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

17:00

Za + manžele Lea a Renatu Dominikovy s prosbou
o zdraví pro živé rodiny

17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
16:00

SO

Za + manžela a + příbuzné s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání

9.1.2021

Za koledníky Tříkrálové sbírky a za její zdárný
průběh

17:30 Za živou rodinu s prosbou o dar víry

NE

6:45

Za Gerharda Kašpara a Richarda Kubíka a jejich
manželky s prosbou o dar víry v rodině

9:30

Za Josefa Latoně k nedožitým 100. narozeninám,
manželku a živou a + rodinu

10.1.2021 Svátek Křtu Páně

Leden 2021
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13.1.2021

17:00

PÁ

15.1.2021

17:00
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Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou
za živou a zemřelou rodinu

16:00
SO

16.1.2021
17:30
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

17.1.2021 2. neděle v mezidobí
9:30

ST

20.1.2021

17:00

PÁ

22.1.2021

17:00

SO

23.1.2021

Za + kněze Vincence Hurníka, Jana Hurníka a
Václava Hurníka

Za + Kurta Benka, rodiče z obou stran a Boží
ochranu pro živou rodinu

16:00
17:30
NE

24.1.2021 3. neděle v mezidobí

6:45
9:30
Za + rodiny Pohankovu a Bláhovu s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

ST

27.1.2021

17:00

PÁ

29.1.2021

17:00 Výroční rekviem za Pavla Hofrichtra
16:00

SO

30.1.2021
17:30

NE

31.1.2021 4. neděle v mezidobí

PO

1.2.2021

ST

3.2.2021

6:45
9:30 Za živé a zemřelé farníky
17:00 Na úmysly společenství Modlitby farníků

Památka sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

Za + Hildegardu Fojtíkovou k nedožitým 90.
17:00 narozeninám, za + manžela a + příbuzné z obou
stran
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Rodáci z Bohuslavic & celebrity v šoubyznysu
Titul celebrity přísluší ve své podstatě odjakživa těm, kteří díky svému talentu a píli něco dokázali.
Pavel Vrba
Řeč je o našich, dnes již veřejně známých, rodácích z Bohuslavic, kterým není cizí „záře reflektorů“,
a kteří na hudební scéně už něco dokázali. A nebylo toho zrovna málo. Od dětství se věnují hudbě,
tvrdě pracují a pod odborným dohledem rozvíjejí své muzikantské dovednosti. To všechno pak zúročí
v podobě songů, videoklipů a dalších hudebních bonbonků.
Z těch právě aktuálních hudebních pecek za zmínku určitě
stojí nový videoklip Hany Koskové, skupiny Tři
Vykřičníky a autora Radka Ogurčáka „OSTRAVAK“.
Najdeme tady trochu kontroverze, legrace ze sebe sama,
poukázání na stereotypy, nadsázku, úsměvnou zápletku,
hornické fáračky i typický ostravský přízvuk. Za podpory
Jarka Nohavici, Martina Chodúra a všech členů kapely
zaručuje tento song budoucí hit. Skupinu Tři Vykřičníky si
určitě všichni pamatujeme z Anenských slavností. Více
www.trivykricniky.cz
I další naše rodačka Klaudie Prchalová se může
pochlubit nejedním úspěchem. Se skupinou FIHA
právě pokřtila desku "You and Me and Victoria".
Vydání alba avizují prvním singlem Victoria, ke
kterému také natočili vizuálně velmi zajímavý a
originálně pojatý videoklip FIHA | Facebook
Taky jsme ji měli možnost u nás v Bohuslavicích vidět
i slyšet při vystoupení s Hanou Koskovou s jejich
TILLI DUEM. A pokud jste viděli klip „MALUJ
ZASE OBRÁZKY“, nebo „HALLELUJAH“, určitě mi
dáte za pravdu, že jsou to songy, které pohladí po duši.
A kdo by neznal skupinu NEBE. Tady válí na bicí další
z bohuslavických muzikantů Adam Matýsek. Fanouškům
určitě neušel nový klip „NEVIDITELNÝ“, který se natáčel
mimochodem u nás v Bohuslavicích. S oblíbeným
šéfkuchařem Přemkem Forejtem vydali hitovku „STELLA“. S
celebritami, jako je Petr Janda, Petra Janů, Voxel, Anna Marie
Slováčková, Pavel Callta, Milan Peroutka pak hudební pecku
„STROMY“. Další klip, který je jednoznačně spjat
s Bohuslavicemi je „ROBINSON“. Jednu z hlavních rolí si
totiž ve videoklipu zahrála KOZA 😊 z halfarovic farmy.
Neváhejte a koukněte www.skupinanebe.cz
Každý z nich má za sebou spoustu projektů, svoji hudební dráhu i spolupráci s mnoha hudebníky. V
létě si ti naši střihli, v nádherném prostředí kravařského zámku, skladbu „LATINO SPIRIT“, kde
akordeon Hany Koskové, bicí Adama Matýska a doprovod jejich kamarádů z branže, doplnil i tanec
další bohuslavičanky Adriany Matýskové.
Máme být na co hrdí, nemyslíte?? 😊
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci lednu 2021
Dihlová Gertruda
Kučerová Kristina
Ostárková Milada
Vitásková Maria

Kubík Václav
KociánVilém
Kučera Heřman

Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Kateřina Staňková

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
katerina.stankova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
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