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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že se mezi námi nenašel
nikdo, kdo by vážně očekával předvídaný
konec světa a předpokládám, že jste dobře
využili adventní čas jen na přípravu Vánoc.
A když konečně přišly, tak doufám, že jste je
prožili se svými blízkými radostně a šťastně.
Už druhý rok nebyly Vánoce bílé. Děti si
mohly alespoň užívat ledu na zamrzlých
rybnících. Bílý nebyl ani Silvestr ani Nový
rok a krátkodobá i dlouhodobá předpověď
neohlašuje brzký příchod sněhu a mrazu ani
v nejbližších dnech. Opravdová zima, která
začala už na sklonku října, si dává zatím
načas.
Do nejbližších dní nového roku 2013, ve
kterém budeme oslavovat 725 let od první
písemné zmínky o Bohuslavicích, nám všem
přeji, aby se co možná nejvíce podařilo
prodloužit a zachovat krásnou, šťastnou a
radostnou atmosféru Vánoc. Na celý nový
rok pak přeji všem pevné zdraví, udržení
zaměstnání a radost z vykonané práce a
společný spokojený, klidný a šťastný život
v našich rodinách, vesnici i republice. Je to
však podmíněno překonáním politické
nestability, zlepšením vztahů uvnitř naší
společnosti,
ukončením
recese
a
nastartováním ekonomického rozvoje ve
světě i u nás. Přičiňme se však i my.
Velmi bych si určitě společně s vámi přál,
aby nastaly pokud možno lepší časy. A
mohlo by to být už po historicky první volbě
prezidenta republiky všemi občany, která se
snad uskuteční už v lednu. I když dosavadní
průběh kampaně budí velké rozpaky, přejí
nám voličům šťastnou ruku. Mezi kandidáty
se dá určitě vybrat takový, který se
v minulosti nezpronevěřil, a dá tak záruku do
budoucna.

Kandidát, který bude lidi spojovat a ne
rozdělovat, který bude prosazovat další
rozvoj svobody a demokracie a nepovede
zemi zpět do nesvobody a starých „pořádků“
a zejména usměrní a přesvědčí politické
strany a jejich představitele ke změnám
priorit. Cílem politiků a všech představitelů
musí být služba občanům a zajištění jejich
spokojeného života. Ne osobní ambice a
prospěch a reformy pro reformy. Vyzývám
vás k co největší účasti ve volbách. Každá
vaše neúčast dává hlas ostatním kandidátům.
Na prosincových jednáních rady a
zastupitelstva jsme schválili rozpočet obce na
rok 2013 a další dokumenty, které jsou
otištěny v tomto zpravodaji nebo zveřejněny
na webových stránkách obce. Největší a
nejsložitější připravovanou investiční akcí
bude „Snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů
vytápění“, na kterou bude vyhlášena veřejná
soutěž ve druhém lednovém týdnu. Na
objektech U2 a MŠ budou realizovány šikmé
střechy stejně jako u pavilonů U1 a SU, bude
provedena výměna všech oken a dveří,
zateplení všech objektů a zrekonstruovány
obě kotelny, ve kterých budou stávající
plynové
kotle
nahrazeny
plynovými
tepelnými čerpadly. Stavbu plánujme zahájit
v dubnu a ukončit v srpnu tak, aby nebylo
narušeno zahájení školního roku.
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Ostatní stavby, opravy a vypracování projektové dokumentace budou realizovány v návaznosti na
daňové příjmy a vyřízení nutných formalit.
V prosinci byly uspořádány tradiční společenské akce. Výstavu „Vesničko má perníková“,
doplněnou o další rukodělné výrobky, vánoční jarmark, adventní koncert, představení „Živého
Betlému“, slavnostní půlnoční mše svatá a vystoupení školních dětí, scholy, chrámového sboru i
sólistů na svátek sv. Štěpána navštívil v kostele Nejsvětější Trojice rekordní počet návštěvníků.
Děkuji všem, kteří uvedené akce připravili i vám, kteří jste přišli.
Leden a únor bude ve znamení tradičních společenských plesů. Přijďte se pobavit i zatančit.
Na závěr vyslovuji srdečné poděkování p. Evě Ilkové za práci redaktorky našich obecních
zpravodajů a jejímu manželu p. Martinu Ilkovi za pořizování videokroniky obce. Od tohoto čísla
zpravodaje bude zpravodaj kompletovat knihovnice p. Marie Miková. Na natáčení videokroniky
hledáme nového kameramana. Prosím případného zájemce, aby se přihlásil na obecním úřadu.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 25. jednání dne 3. 12. 2012
následující program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Návrh rozpočtu na rok 2013 - úpravy, návrh investiční výstavby, upravený návrh rozpočtu
příspěvkové organizace ZŠ as MŠ Bohuslavice, dotace spolkům a organizacím působícím v
obci
4. Rozpočtový výhled na roky 2013-2015
5. Návrh nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, vodné a stočné na rok 2013,
Plán obnovy vodovodu a kanalizací
6. Odkup pozemku parc. č. 832, o ploše 1178 m2, vodní plocha od Zemědělského podniku
Rázová – doporučit zastupitelstvu neschválit
7. Vrácení žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1423/5,1478/1,1478/2, 1554/8 a 1555, k.
ú. Bohuslavice u Hlučína Pozemkovým fondem ČR
8. Výsledek soudního jednání
9. Investiční výstavba – stavby
 Přeložka kanalizace na ul. Školní, průběh stavebního řízení, přesun realizace na jaro 2013,
dopis majiteli pozemku s informací o přesunu
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, návrhy na úpravy vedoucí k dopravnímu zklidnění
silnice III/46819, výběr dodavatele 2 ks informačních semaforů
 Dotace na dětská hřiště
 Oznámení o veřejném projednání ÚP Chuchelná s odborným výkladem za účasti dotčených
orgánů ve čtvrtek 17. 1. 2013 v 15.00 hod. na OÚ Chuchelná
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Projektová dokumentace
 Územní plán obce Bohuslavice, schválení zadávacích podmínek výběrového řízení
 Dům pokojného stáří Vincence Hurníka, dod. Č. 1 k SOD na vypracování projektové
dokumentace
 Obnova zeleně v obci, vyhlášení výzvy na předložení žádosti o dotaci, osazení stromy před
hřištěm
 Vypracování žádosti o dotace
10. Organizační věci:
Program 15. Jednání obecního zastupitelstva dne 13. 12. 2012 v 17. 00 hod v obřadní síni
obecního domu
Prevence kriminality
Nájmy nebytových prostor, hospodářská budova, obecní dům
Poškození hrobu č. 30 při výkopu
Návrh na čipování psů a změnu OZV o místních poplatcích za psy od 1. 1. 2014
Žádost o přidání světla pouličního osvětlení, kontrola úrovně osvětlení
Žádost o podporu Klubu českých turistů na výstavbu Bezručovy chaty, neschválena
dotace
Žádost o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice volně žijících živočichů na rok
2013, neschválena dotace
Nabídka na letní kino, neschváleno
Kulturní akce v prosinci
11. Diskuse:
Schváleno provedení opravy stolů na stolní tenis
Poděkování starosty za uspořádání velmi úspěšné výstavy perníků „Vesničko má
perníková“
Ing. Kurt Kocián

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém 15. jednání
dne 13. 12. 2012 usnesení č.: 20/15
a) Za členy návrhové komise MVDr. Martina Ostárka, Roberta Lasáka a Mgr. Pavla Dominika a
za ověřovatele zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Štěpánku Češlovou a
Elišku Šimoníkovou.
b) Navržený program 15. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XI. 2012. Celkové příjmy za 01 11/201 činily 16. 996. 607,84 Kč. Zůstatek z roku 2011 byl 5.759.324,07 Kč. Celkové příjmy
za 01- 11/2012 vč. zůstatku z roku 2011 činily 22.775.252,91 Kč. Celkové výdaje za 0111/2012 činily 15.097.754,11 Kč. Peněžní zůstatek k 30. 11. 2012 byl ve výši 7.677.498,80
Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 1.568.288,47 Kč, na účtu za domovní odpad
64.040,00 Kč a na spořícím účtu UniCredit 6.045.170,33Kč.
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d) Rozpočtové opatření č. 6 bez výhrad.
e) Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti objektu
základní školy a mateřské školy v obci Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění
Výběrovou komisi pro veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ
v obci Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění
ve složení Ing. Magdaléna Birtková, Radek Kotzur, MVDr. Martin Ostárek, Petr Herudek,
Ing. Marie Poštulková, náhradník: Jan Manusch
Návrh SOD na technický dozor - Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ v obci
Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění
f) Dodatek č. 1 k SOD na vypracování projektové dokumentace - Dům pokojného stáří Vincence
Hurníka
g) Smlouvu o dílo s DOSIP Servis s. r. o. na dodávku a instalaci 2 ks ukazatelů rychlosti
h) Cenu za dodávku pitné vody z vodovodu v majetku obce Bohuslavice ve výši 14,- Kč/m3 bez
DPH a cenu za odvádění odpadních vod ve výši 3,- Kč/m3 bez DPH. Cena bude navýšena o
DPH schválené od 1. 1. 2013. Stanovené ceny budou platné na rok 2013 a 2014. Ceny budou
následně zveřejněné ve zpravodaji, na úřední desce a na webových stránkách obce
Bohuslavice.
i) Návrh smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod v obci Bohuslavice
j) Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice - příspěvkové organizace.
k) Dotace organizacím, spolkům a sdružením na rok 2013 dle předloženého návrhu.
l) Investiční akce v roce 2013.
m) Sociální fond obce Bohuslavice na rok 2013
n) Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2013.
o) Rozpočtový výhled na období 2013 – 2015.
p) Výsledky výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu obce Bohuslavice a SOD
s vybraným uchazečem - Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.
q) Zamítavé stanovisko k odkupu pozemku parc. č. 832, k. ú. Bohuslavice u Hlučína ve
vlastnictví Zemědělského podniku Rázová, státní podnik v likvidaci
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r) Ceník za pravidelný sběr, přepravu a odstraňování směsného komunálního odpadu na rok
2013. Cena bude navýšena o DPH schválené od 1. 1. 2013 a následně zveřejněna ve
zpravodaji, na úřední desce a na webových stránkách obce Bohuslavice.
s) Nákup sněhové frézy na uklízení sněhu 524 CUB CADET
t) Smlouvu o připojení odběrného místa elektrického zařízení KD k distribuční soustavě ČEZ
Distribuce, a. s.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
Nákup radarů T: 15.12. 2012, bude realizováno do 31.12. 2012.
Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2012.

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2013 a informaci o rozpočtovém
provizoriu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2013.
Informaci o vrácení žádosti o převod pozemků.
Plán termínů jednání OZ v roce 2013.
Informaci o výběru ČEZ jako dodavatele elektřiny v rámci SOH
Informaci o čipování psů.
Mgr. Pavel Dominik

Důležité informace
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb prezidenta republiky
Starosta obce Bohuslavice podle §34 odst. 1) písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční dne 11. ledna 2013 (pátek) od 14,00 hodin do 22,00
hodin a dne 12. ledna 2013 (sobota) od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání volby prezidenta republiky v obci Bohuslavice je obřadní síň Obecního domu
v Bohuslavicích, Poštovní 119.
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby hlasovací lístky. Ve dnech
volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Bohuslavicích dne 4. 1. 2013
Ing. Kurt Kocián, starosta

Cenový výměr č. 2/2013
pro stanovení ceny vodného, ceny za odvádění odpadních vod a roční sazby
za pronájem vodoměru
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 15. zasedání konaném dne 13. 12. 2012 schválilo
usnesením č. 20/15h) cenu za dodávku pitné vody a cenu za odvádění odpadních vod.

Cena vodného

14,- Kč/m3 + zákonem daná sazba DPH

Pronájem vodoměru

80,- Kč/kalendářní rok (cena včetně DPH)

Cena za odvádění
odpadních vod

3,- Kč/m3 + zákonem daná sazba DPH

Cenový výměr č. 2/2013 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Platnost tohoto cenového výměru bez DHP je stanovena
na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.
Ing. Kurt Kocián,v.r.
starosta obce

Mgr. Pavel Dominik, v.r.
místostarosta obce
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Cenový výměr 1/2013
Svoz a zneškodňování komunálních odpadů od 1. 1. 2013
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém zasedání dne 13. 12. 2012 projednalo a schválilo
usnesením č. 20/15 r) následující ceny za pravidelný svoz a zneškodňování tuhých komunálních
odpadů v obci Bohuslavice v roce 2013
Objem nádoby

Tarif

Počet obsluh

Cena v Kč /rok 2013/
vč. 15% DPH

70

P 101

1x 14 dní

1 320,- Kč

70

P 111

1 x týdně

2 240,- Kč

70

P 191

1 x měsíčně

750,- Kč

110

P 201

1 x 14 dní

1 610,- Kč

110

P 207

1 x za 14 dní, zima

1 000,- Kč

110

P 211

1 x týdně

2 720,- Kč

110

P 261

1 x týdně, zima

2 260,- Kč

1 x 14 dní léto
110

P 271

1 x týdně, zima

1 780,- Kč

110

P 291

1 x měsíčně

970,- Kč

110

P 292

1 x měsíčně, léto

510,- Kč

V cenách je obsaženo propůjčení nádob na odpady a jejich výměna, sběr, přeprava, třídění,
využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu. Dále cena obsahuje nakládání
s nebezpečným odpadem, objemným odpadem a separovaný sběr v rozsahu stanoveném ve smlouvě
s obcí Bohuslavice.
Zimní období je od 1. 10. předcházejícího roku do 30. 4. následujícího roku.
U jednočlenných domácností důchodců hradí obec ze svého rozpočtu jednu polovinu ceny nádoby
za jeden rok.
Tarify P 191 a P 291 jsou určeny pro dvoučlenné domácnosti.
Tento cenový výměr 1/2013 nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2013 a zároveň tímto dnem pozbývá
platnost cenový výměr 1/2012.
Bohuslavice dne 14. 12. 2012
Ing. Kurt Kocián, v. r.
starosta obce

Mgr. Pavel Dominik, v. r.
místostarosta obce
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Schválený rozpočet obce Bohuslavice na rok 2013
Paragraf

položka

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1361
1335
1341
1343
1355
1351
1511
4112
2219
2321
2310
3314
3319
3341
3349
3392
3745
3612
3613
3613
3632
3722
3722
3729
3639
5512
6171
6171
6171
6171
6310
6409

Příjmy
Daň z příjmů FO závislá činnosti
Daň z příjmů podnikatelů
Daň z příjmů FO srážková
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Nové daně v r. 2013
Správní poplatky
Poplatky za odnětí lesní půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostr.
Odvod z výherních hracích přístrojů
Odvod výtěžku z provozu VHP
Daň z nemovitostí
Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy
Místní komunikace - dlaždice,štěrk,písek

2111 Poplatek za užívání kanalizace
2111 Vodné
Knihovna - členské příspěvky, kopírování
2112 Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo
2111 Hlášení MR
2111 Inzerce ve zpravodaji
2132 Pronájem kulturního domu - sál a banketka
Péče o vzhled obce - prodej dřeva, pronájem
2111,213 Příjmy z pronájmu bytu + služby- p. Pašková
2111 Služby k nájmu Domu služeb (plyn,elektřina)
2132 Příjmy z pronájmu domu služeb
2132 Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně
2111 Platby občanů za popelnice
2324 Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM
2111 Skládka
Hospod.budova-Svazarm
2111 Příjmy z poskyt.služby has.autem, pronájem
2111 Příjmy z poskyt.služeb - dovoz obědů do Závady
2131 Příjmy z pronájmů pozemků
2132 Příjmy z pronájmů Obecního domu
2324 přijaté příspěvky
2141 Příjmy z úroků
2343 Poplatek za dobývací prostor
4121 Věcná režie-Závada, Vřesina
dotace zametací stroj
Dotace - Rekonstrukce ZŠ -výměna oken,zateplení
Dotace kompostéry
Dotace z oper.prog. vzdělávání konkurencesch.ZŠ

Příjmy celkem
Rozpočet obce na rok 2013 schválilo zastupitelstvo dne 13. 12. 2012
svým usnesením č. 20/15n)

Rozpočet v Kč

2 400 000
650 000
270 000
2 600 000
180 000
5 300 000
2 450 000
50 000
90 000
24 000
5 000
100 000
100 000
800 000
293 000
10 000
275 000
920 000
10 000
60 000
1 000
10 000
70 000
10 000
11 000
35 000
31 000
30 000
625 000
200 000
5 000
35 000
10 000
25 000
5 000
35 000
1 000
35 000
150 000
200 000
1 600 000
10 190 000
615 000
422 000

30 938 000
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Paragraf
položka
1014
1070
2212
2219
2221
5193
2223
2310
2321
2341
2333
3113
3314
3319
3341
3349
3391
3392
3399
3612
3639
3631
4357
3632
3613
3723
3722
3729
3745
3749
4351
5311
4222
5512
6112
6171
3113
6409
6310
6320
6399

3113
6409
Paragraf

5321
5331
5329
5163
5362
6121
8901
5336
5901

Výdaje
Pobíhající psi
Rybáři - elektřina
Komunikace - údržba,PHM, úklid sněhu
Pozemní komunikace chodníky
Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí
Provoz vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní dílo - rybník oprava baštování
Údržba a čištění potoka
Neinv.dotace na provoz základní školy
Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál
Ostatní záležitosti kultury (vydání knihy Dějiny obce, propagace obce,kronika,
kult.akce)
Obecní rozhlas
Obecní zpravodaj
Mezinárodní spolupráce -družba Slovensko
Kulturní dům - provozní výdaje
Sbor pro občanské záležitosti
Dotace ostatním spolkům a organizacím, církvi
Byt Kilovna
Hospodářská budova - svazarm
Veřejné osvětlení
Dům seniorů
Provoz hřbitova
Dům služeb
platba firmě OZO za svoz velkoobjem.odpadu
Platby firmě OZO za svoz popelnic od občanů
Likvidace černých skládek
Údržba zeleně
Péče o krajinu
Pečovatelská služba Charita, sociální pomoc
Bezpečnost a veřejný pořádek - ostraha majetku
Veřejně prospěšné práce
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy, sociální fond
Neinv.náklady na provoz odloučeného prac. MŠ Závada
Věcná a mzdová režie od obcí Závada,Vřesina
Neinv.dotace sdružením obcí Hlučínska
Služby peněž.ústavů - poplatky za ved.účtu
Pojištění majetku obce
platby daní - DPH, daň z příjmů PO za obec
Investice + projekty
DPH stavební práce
ZŠ - dotace EÚ zvyšování konkurenceschopnosti
Rezerva

Výdaje celkem
Financování
položka
8115 Zůstatek r. 2012 (Běžný účet,popelnice)
UniCredit Bank - spořící účet
8123 Dlouhodobé přijaté prostředky - úvěr (rekonstr. . ZŠ)
Financování celkem
Příjmy + financování
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Rozpoč. v Kč
3 000
2 000
500 000
50 000
90 000
65 000
550 000
900 000
250 000
400 000
2 150 000
40 000
1 000 000
15 000
90 000
40 000
500 000
90 000
900 000
5 000
5 000
270 000
40 000
120 000
100 000
450 000
625 000
10 000
260 000
50 000
20 000
150 000
200 000
300 000
900 000
3 000 000
200 000
200 000
75 000
15 000
80 000
300 000
24 920 000
946 000
422 000
500 000
41798000
1 800 000
6 060 000
3 000 000
10 860 000
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Z evidence obyvatel 2012
K 1. 1. 2013 měla naše obec 1674 obyvatel. V roce 2012 se narodilo 21 dětí, zemřelo 18
občanů, k trvalému pobytu se přihlásilo 24 občanů, odhlášeno bylo 17 občanů.
Narozené děti v roce 2012:
Smutná Klaudie

Harasim Štěpán

Křížová Victoria

Dospíšilová Alžběta

Manuschová Barbora

Vlčková Anděla

Plaček Filip

Liška Martin

Blokša Max

Tomaschek Jiří

Drastík Martin

Pchálek Martin

Kubík Patrik

Vitásek Daniel

Blokša Oliver

Kubík Adam

Vlček Jan

Vitásková Zuzana

Žákovská Nela

Pospěch Adam

Bachroník Jan

Zemřelí spoluobčané v roce 2012:
Kocur Josef (Polní ul.)

Newrzella Petr

Benek Kurt

Hnilková Žaneta

Kučerová Valtrauda

Lischka Gerhard

Závadský Petr

Miketa Bruno

Vitásek Josef

Šimečková Anna

Kocur Josef (Poštovní ul.)

Boček Jaromír

Vodička Evald

Kopka Pavel

Vitásková Helena

Mokrý Josef

Fussová Šárka

Děkánek Karel

Buhla Leo (Domov důchodců Háj. Ve Sl.)
Ostárková Alžběta (Domov důchodců Háj ve Sl.)
S přihlášenými jmény, sňatkem, narozenými dětmi aj. se dostala do obce i nová příjmení:
Eichler, Pazderník, Šramel, Žákovský.
Nejstaršími spoluobčany k 31. 12. 2012 jsou z žen paní Bernardina Chorovská – 100 let a z mužů
pak Erhard Kocián – 88 let.

L e d e n 2013
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Senior klub
Senior klub v Bohuslavicích už má své místo v životě
naší obce. Pravidelně se scházíme koncem měsíce
v místnosti obecního domu. Na říjnovém setkání jsme si
mimo jiné připomněli, že máme už celý rok naší
činnosti za námi. V tomto období jsme udělali dost
poctivé a dobré práce. Byly pořádány procházky a
toulky přírodou, vyjížďky do okolí na kolech,
přednášky, besedy a jiné zdařilé akce. Na jaře jsme měli
smažení vajec a opékání párků. V létě proběhl sportovní
den seniorů. Byli jsme na pouti na Cvilíně, navštívili
jsme zámek Hradec nad Moravicí, uspořádali jsme zájezdy do divadla v Ostravě. Zúčastnili jsme se
kurzu na počítači pro seniory.
Velkou akcí byla naše účast s vystoupením na
Anenských slavnostech.
Napekli jsme spoustu sladkosti a dobrot na Vánoční
trhy, jak vloni tak i letos. Některé ženy pomáhaly i při
úklidu kostela po renovací frések.
Jak vidíte, naše činnost je různorodá, užitečná a
bohatá na dobré skutky a zážitky. Při svém založení měl
náš klub kolem dvaceti členů, dnes je nás okolo
padesáti. Těšíme se na další nové členy, nové nápady a
podněty do další práce.
Všichni si to moc užíváme a
vždy se už těšíme na další akci nebo setkání.
Děkuji tímto všem, kteří tyto naše akce organizují, připravují a také je navštěvují. Za celý senior
klub přejí všem naším členům, občanům naší obce i všem lidem celého světa vše dobré v novém
roce 2013, hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.

Pozvání pro seniory
Senior klub pořádá pro zájemce opět každé úterý a čtvrtek vycházky do přírody po zajímavých
místech. Sraz bude v uvedené dny vždy ve 13.00 hod. před kulturním domem. Pravidelné schůzky
seniorů budou každý poslední týden v měsíci, a to v úterý v Obřadní místnosti obecního domu
v 17.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Erich Dominik
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Sbor dobrovolných hasičů
Výbor SDH v Bohuslavicích přeje všem členům a občanům do nadcházejícího roku 2013, hodně
štěstí, zdraví, úspěchy v osobním i pracovním životě a Božího požehnání.

Pozvánka
Výbor SDH v Bohuslavicích zve všechny své členy dne 19. 1. 2013 od 15.00 hodin do hasičské
zbrojnice na Výroční valnou hromadu. Členské průkazy s sebou. Členský příspěvek zůstává v částce
100,- Kč. Účast všech členů nutná.

Sdělení
Dne 5. 1. 2013 začne předprodej vstupenek na hasičský ples s pochováním basy, který se uskuteční
dne 9. 2. 2013 od 20.00 hodin v sále KD. Předprodej vstupenek bude u pí. Anežky Šebestíkové v
prodejně ESO.

Spolek zahrádkářů
Spolek zahrádkářů Bohuslavice zahájil předprodej vstupenek na tradiční zahrádkářský ples, který se
koná v sobotu 19. 1. 2013 v sále KD Bohuslavice. K tanci a poslechu hraje taneční skupina
Bratranci. Předprodej vstupenek u p. Pavla Režného, tel. 777 761 058.

SK Bohuslavice
Vážení příznivci SK Bohuslavice,
zveme Vás na ples sportovců, který se uskuteční v pátek 1. února 2013 v sále kulturního domu.
K tanci bude hrát pan J. Foltýnek a bude připraveno občerstvení s tombolou.

Plesová sezóna 2013
Leden
11. 1. 2013 Bohuslavický Oříšek – Brazilský bál – KD D. Benešov
12. 1. 2013 Myslivecký ples
19. 1. 2013 Zahrádkářský ples
26. 1. 2013 Maškarní ples pro dospělé – Klub přátel Prajzských kapel
Únor
1. 2. 2013

Sportovní ples

3. 2. 2013

Maškarní ples MŠ

9. 2. 2013

Pochování basy – Sbor dobrovolných hasičů
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových stránkách
školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Upozornění pro rodiče a budoucí prvňáčky
Zápis dětí do 1. třídy proběhne dne 31. ledna 2013 v ZŠ, bližší informace najdete na
www.zsbohuslavice.cz
Ráda bych poděkovala všem dětem pěveckého sboru ZŠ a všem doprovázejícím za píli a výdrž při
přípravě a následně za účast při vánočních vystoupeních u příležitosti jarmarku, vánočního koncertu,
vystoupení a společného zpívání ve škole.
Mgr. Gabriela Prchalová
Soutěž – Pod modrou oblohou
iž po čtvrté se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou. Letos se koná 8.
ročník této soutěže. Žáci 8. ročníku měli za úkol zpracovat na počítači výtvarné práce pomocí
programu Malování na téma Můj sen. Nejúspěšnější autoři budou pozváni na slavnostní
vernisáž spojenou s udílením cen, která se uskuteční v reprezentativních prostorách muzea
v Moravské Třebové. Tato soutěž je vyhlášena firmou Microsoft pod záštitou europoslance Ing.
Vladimíra Remka, našeho prvního kosmonauta. Jak se práce žákům povedly, můžete posoudit sami.
Držíme jim palce, aby se dobře umístili.

J

Mgr. Karla Poštulková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 5. 12. 2012 nás v ŠD navštívil Mikuláš a
zanechal dětem perníčky pro mlsné jazýčky a vzkaz, že se
máme začít těšit na Vánoce. Jelikož víme, že toho má
Ježíšek hodně, tak jsme mu s dětmi pomohli a vyrobili
jsme dárečky pro členy rodin dětí. Pekli jsme, tvořili a
vyráběli. Jako vloni, tak i letos jsme dělali výtvarný
kalendář, na který se rodiče dětí těšili a objednávali
předem.
Ve středu 19. 12. 2012 k nám zavítal Ježíšek a
nadělil malé překvapení pro všechny naše šikovné děti.
Nezapomněl také na ŠD, které nadělil společenské a
konstruktivní hry a jiné hračky.
Tímto děkuji jménem dětí i svým všem rodičům za
sponzorské dary a to jak finanční, tak i materiální.
Do Nového roku 2013 přeji za celou ŠD vše nejlepší, mnoho radosti a dětské upřímnosti v každém
z nás.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Řádky ze sportu
Lední hokej
Od minulého vydání zpravodaje sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice šest utkání AHL –
Amatérské hokejové ligy, jejichž výsledky jsou uvedeny níže. V průběžné tabulce jsou hokejisté
s vyrovnaným skóre 48:48, na jedenáctém místě tabulky šesti výhrami a šesti prohrami
Výsledky:
HC Isotra
HC Bohuslavice
HC Derby Kouty
HC Štěpánkovice
HC Bohuslavice
HC Bohuslavice

HC Bohuslavice
HC Monaco Kouty
HC Bohuslavice
HC Bohuslavice
HC Viking
HC Horní Lhota

5:3
13:4
10:2
6:4
8:5
3:5

Následující utkání HC Buldoci Bohuslavice:
Út
Po
So
Út

08. 01. 2013 17:00
21. 01. 2013 20:30
26. 01. 2013 13:30
5. 2. 2013 18:45

HC Bohuslavice
HC Bohuslavice
HC Kozmice
HC Čas

HC Mexiko
HC Píšť
HC Bohuslavice
HC Bohuslavice

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na
internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Petr Kocián
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Karetní turnaj
Ve středu 26. 12. 2012 proběhl již 8.
Ročník karetního turnaje „ Memoriál
Mirka Pospiecha“ ve hře „66“.
V banketní místnosti kulturního domu se
sešlo 27 hráčů. Pro letošní rok jsme byli
nuceni kvůli pozdějšímu začátku snížit
počet kol na 6 oproti tradičním 7. Turnaj
začal letos poprvé včas (nikdo si nespletl
den ani čas začátku). Po počátečním
klidném průběhu se začaly s přibývajícím
časem, ale i alkoholem, malé problémy
objevovat. O poctivý přísun piva se opět
staral historický unikát Restaurace
Centrum p. Otík (tvrdil, že letos naposled,
tak uvidíme). Bohužel, jeden z hráčů jeho přísun nezvládl (Čita) a poslední kolo musel absolvovat
rozhodčí turnaje. Po pěti hodinách litého boje se rozhodlo o pořadí turnaje. Na 1. Místě se umístil a
přeborníkem obce pro rok 2012 se stal Michal Zatyko z Ostravy (místní lufťák), 2. místo obsadil
Leo Kozlovský (pro všechny určitě známá firma), který tento den oslavil 71 let. Na 3. místě se
umístil Kamil Newrzela (opět se projevila příprava v místním ústavu). Obhájce titulu Mirek Pchálek
skončil na 19. místě (příprava bohužel o…..). Každý účastník obdržel diplom a hodnotnou cenu,
vítěz navíc putovní pohár, na kterém bude navždy zapsán jako vítěz pro rok 2012. Tímto bych chtěl
poděkovat všem sponzorům za ceny a Obecnímu úřadu za zapůjčení banketní místnosti. Všem
hráčům za pořadatele děkují za účast a přejí jim v novém roce 2013 dobrou kartu. Závěrem chci
pozvat další adepty této hry na příští, již 9. ročník, tradičním pozdravem
MALÁ DÁVÁ
Martin Kučera

Stolní tenis
V prosinci roku 2012 se v portugalském městě Tavira konalo tradiční
Portuguese open, soutěž mladých, nadějných stolních tenistů. Této akce se
jako reprezentant České republiky i naši obce Bohuslavice zúčastnil také
Patrik Klos. Naši reprezentanti předvedli v konkurenci sedmi evropských
států skvělé výkony jak v soutěži jednotlivců, tak především v družstvech.
Jako první byla na programu právě soutěž družstev. A hned ta přinesla našim
barvám medaile. Čeští kadeti, které jako jeden z dvojice hráčů zastupoval i
Patrik Klos, neprohráli jediný zápas, byli suverénně nejlepším týmem
soutěže a zaslouženě získali zlatou medaili. Dále se v Portugalsku hrála i
soutěž jednotlivců. Českým kadetům se velice dařilo. Patrik Klos se
probojoval až do čtvrtfinále.
Pavel Klos
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SK Bohuslavice - Turnaj ve stolním tenise
V pátek 28. prosince 2012 se uskutečnil další ročník tradičního turnaje ve stolním tenisu. Tentokrát
jsme za místo konání zvolili sál kulturního domu. Do turnaje se zapsalo rekordních 35 hráčů.
Soutěže se opět zúčastnili hráčí z jiných obcí – Píště, Hati, Dolního Benešova. Potěšitelná byla účast
10 žáků a 4 seniorů. Hrálo se v šesti skupinách, ze kterých přímo postupovali první dva soutěžící.
Zbývající čtyři místa doplnili nejlepší z třetích míst. Ve vyřazovacích bojích se mezi nejlepší čtyři
probojovali: Smolka Josef - Hať, Macháček Jiří - Píšť, Heiduk Martin – Dolní Benešov
(Bohuslavice) a Miketa Lukáš – Bohuslavice. V prvním semifinále porazil Smolka Miketu 3 : 0 a
Macháček Heiduka 3 : 0. V boji o třetí místo porazil Heiduk Miketu 3 : 0. Ve finále se sešli nejlepší
hráči turnaje. Tomu odpovídal i zápas o celkové prvenství, který přinesl napínavý a vyrovnaný
souboj. Vítězství v poměru 3 : 2 vybojoval Josef Smolka. První čtyři hráči dostali ceny, které
věnoval SK a obec Bohuslavice. Oceněni byli i další soutěžící – nestarší účastník Josef Novák,
nejúspěšnější senior Alois Buhla a nejlepší junior Petr Cigán. Vydařené akci přihlíželo také několik
desítek diváků. Závěrem, chceme poděkovat obci Bohuslavice za ceny a opravu stolů a ZŠ a MŠ
Bohuslavice za jejich zapůjčení.
Za organizátory Pavel Dominik

Vánoční turnaj v nohejbale
Tradičně na svátek svatého Štěpána uspořádal Oddíl nohejbalu Bohuslavice v tělocvičně
základní školy „Turnaj v nohejbalu“. Do letošního ročníku se přihlásilo osm družstev. Čtyři
družstva postavily pořádající Bohuslavice. Další družstva byly z Opavy, Hlučína, Vřesiny a Bolatic.
Výsledná tabulka listina:
Družstvo
1. Vřesina
2. Opava
3. Bohuslavice I
4. Bohuslavice II
5. Bolatice
6. Hlučín
7. Bohuslavice IV
8. Bohuslavice III

skóre
13:1
11:3
9:5
8:6
7:7
6:8
2:12
0:14

body
13
11
9
8
7
6
2
0

Účastníci turnaje děkují Obci Bohuslavice a všem dalším sponzorům za hodnotné ceny
Za nohejbalisty Jan Stoček

Vánoční běh Hlučínem
Dne 26. 12. 2012 se uskutečnil 5. ročník – Vánoční běh v Hlučíně na - 4 km. Tohoto závodu se
zúčastnilo 36 běžců v kategorii mužů i žen. Z naší obce se zúčastnili v kategorii Muži - Jan Janoš,
který časem 13.46 min obsadil pěkné 5. místo. Aa v ženách 4. místo Anna Pudichová časem 18.51
min a 2 . místo Marie Janošová časem 16.31 min.
Všem běžcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší obce.

Petr Janoš
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Náboženský život – historie kostelů (10).
Jak jsem se v minulé stati zmiňoval,
kostel v Kravařích je vidět i z velké dálky,
tak dnes chci psát o kostelu, který není
v obci téměř vidět, natož pak z dálky.
Jedná se kostel ve Velkých Hošticích.
Přesto se jedná o kostel velké umělecké
hodnoty.
Po velkém požáru v obci v roce
1639, kdy vyhořela celá polovina domů i s
kaplí, nechal tehdejší majitel panství Ignác
Dominik Jan Chorinský z Ledské na místě
původní kaple postavit ve Velkých
Hošticích nový barokní kostel sv. Jana
Křtitele. Kostel v letech 1772 a 1773
postavil ostravský stavitel Jakub Pánek.
Interiér kostela s bohatou freskovou výzdobou maloval opavský malíř Sebastini. Tato výzdoba byla
značně poškozena během osvobozovacích bojů za druhé světové války. Díky farníkům byl však
tento barokní skvost po válce obnoven malířem Stritzkem a tak zachován pro budoucí generace.
Bohatá je i obrazová výzdoba kostela. Obrazy na hlavním i vedlejších oltářích jsou dílem
malíře I.Raaba. Další obrazy a křížovou cestu maloval malíř F. I. Korompay. Pokud byste chtěli
shlédnout křížovou cestu tohoto malíře, pak stačí prohlédnout si křížovou cestu v našem kostele. Tu
totiž náš dřívější pan farář, P. Hurník maloval právě podle obrazů křížové cesty ve Velkých
Hošticích. I ostatní umělecké vybavení kostela v Hošticích pochází z 18. století.
K dalším sakrálním stavbám v Hošticích patři ještě kaple Panny Marie na Opavské ulici
z roku 1770 a socha sv. Jana Nepomuského na návsi a další socha téhož světce u fary. Sochy
pocházejí z 18. století a jsou dílem sochaře I. A. Heinze.
K farnosti Velké Hoštice patří i obec Chlebičov. Tam můžeme navštívit kapli P.Marie
růžencové z roku1895.
Při putováni po kostelech můžeme vidět mnoho zajímavého a hlavně si musíme uvědomit,
jak nádherné stavby nám zanechali naší předkové, kteří zdaleka neměli takové příjmy jako máme
my v dnešní době. Buďme jim za to vděčni.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika:
naši jubilanti v lednu 2013
Mokrá Erna
Vašková Vlasta
Ostárková Dagmar
Vitásková Maria
Mgr. Dominik Pavel
Benková Anna
MVDr. Ostárek Martin

Všem jmenovaným 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:

553 659 075
553 659 064
Pondělí, středa:
7:00 – 11:30 hod.
12:30 – 17:00 hod.

Internetové stránky obce:
www.bohuslaviceuhlucina.cz
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. 241, leden 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj
vydává Obecníjarmark
úřad Bohuslavice proa občany obce Vánoční
Bohuslavice bezplatně.
Vánoční
koncert
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. února 2013.

Vánoční jarmark a Vánoční koncert

Živý betlém 2012

