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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
únorové
krvavé
demonstrace
na
kyjevském Majdanu proti krokům proruského
ukrajinského prezidenta Janykoviče vyústily
v jeho útěk do Ruska, kde požádal ruského
prezidenta Putina o vojenskou pomoc. Rusko,
bezprostředně bez jakéhokoliv jednání s novým
ukrajinským prezidentem a vládou, evropskými
politiky nebo zástupci světových mocností a
mezinárodního společenství, vyslalo na Krym a
východ Ukrajiny své vojsko. Ukrajina vyhlásila
mobilizaci a požádala svět o pomoc. Země se
ocitla na pokraji války. Vyřešení značně
nepřehledné situace bude záležet na tom, zda se
podaří přimět ruského prezidenta Putina
k jednání o stažení vojsk a hledání řešení
pokojnou cestou. Za účelem uklidnění nepokojů
na Ukrajině byla svolána řada politických
jednání. Zvýšené nebezpeční vzniku konfliktu
přineslo nejistotu do vzájemných vztahů, která
se odrazila na zvýšení ceny ropy a plynu.
Uvidíme, co přinesou nejbližší dny.
O tom, že ruské Soči pořádalo v únoru
zimní olympiádu, věděli určitě všichni příznivci
sportu.
S přibývajícími
úspěchy
našich
reprezentantů se však olympiáda vešla do
povědomí všech občanů. Osm olympijských
medailí je pro naši republiku historický úspěch.
Neúspěchem je vyřazení našich hokejistů a
jejich návrat z olympiády bez medaile. Není to
však žádná tragédie. Příště budeme mít možná
více sportovního štěstí.
Nadprůměrně teplé počasí bez sněhu,
které panovalo po celou letošní zimu, bylo i
v únoru a bude pokračovat podle meteorologů i
v březnu. Nejteplejší zima za posledních 80 let,
se 40 krát menším množstvím sněhu než loni,
přechází do jarního počasí s nadprůměrnými
teplotami a minimem deště. To se může
negativně projevit na stavu zásob podzemních
vod a nedostatku vody v nádržích a řekách.
Pokud nepřijde mimořádně deštivé jaro, hrozí
letos[Zadejte
sucho, text.]
kterého se obávají vodohospodáři i
zemědělci.

V únoru se dožila rekordních 102.
narozenin naše spoluobčanka p. Bernardina
Chorovská. K dožití tak vysokého věku jsem
oslavenkyni poblahopřál společně s Mgr.
Hamplovou za sbor pro občanské záležitosti a
na harmoniku ji zahráli a zazpívali oblíbené
písničky Vlašanky p. Jana Heisigová a Anna
Sněhotová.
V sobotu 1. března byla na tradičním
hasičském plese ukončena pochováním basy
letošní plesová sezóna. Pořadatelé letos
připravili čtyři plesy, jeden maškarní rej pro
dospělé a dva pro děti. Děkuji pořadatelům za
úsilí a obětavost s jejich pořádáním a i vám,
kteří jste využili nabídky a šli jste si zatančit a
společně pobavit.
Pochováním basy a popeleční středou
skončilo období masopustu a nastává doba
půstu, čekání na svátky jara – Velikonoce. Ty
letošní budou až třetí týden v dubnu.
V měsíci únoru jsme měli jednání rady
a obecního zastupitelstva. Z jednání rady vám
v souladu s platnými předpisy přinášíme
program jednání a z jednání zastupitelstva
přijaté usnesení.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 38. jednání dne 10. 2. 2014
zabývala následujícím programem:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01-12/2013, informace z průběhu auditu ze dne 4. 2. 2014,
výsledky finančních kontrol za rok 2013
4. Výsledky inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2013
5. Rozpočtové opatření č. 1/2014
6. Návrh dodatku č. 6. Ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
7. Návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku ve vlastnictví obce Denisou Němcovou
8. Nájemní smlouva na pronájem plochy v areálu stř. Opavice a. s. na uložení kamenné drtě
9. Návrh na odkoupení pozemku od Karin Newrzellové na propojení Chuchelnické s parcelou
pro vybudování severní komunikace
10. Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí - vybavení cyklostezek
11. Nájemní smlouva na pronájem hasičské zbrojnice SDH, vyúčtování pronájmu za rok 2013
12. Investiční výstavba – stavby
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
vymáhání nákladů na odstranění vzdutých podlah, vypracování odborných posudků,
reklamace
 Výběrové řízení na realizaci „Obnovy zeleně v intravilánu obce Bohuslavice“
 Návrh změny č. 6 ÚP Dolní Benešov
13. Vypracování Strategického plánu obce Bohuslavice na roky 2014-2020
14. Organizační věci:
Členství obce Bohuslavice v MAS Hlučínsko
Meziobecní spolupráce
Informace z jednání s dětskou lékařkou MUDr. Foldynovou
Veřejně prospěšné práce v roce 2014
Webové stránky obce
Vypracování krizového plánu (Plán připravenosti obce na mimořádné události a krizové
situace)
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
Petice za záchranu pošt na malých obcích
Umístění pozorovacího stanoviště pro pozorování a lov zvěře a včelařského zařízení na
pozemcích obce
Nová legislativa na prodej alkoholu
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Informace z výroční schůze SK Bohuslavice
Vyhodnocení kulturních akcí za 01/2014, plesová sezóna
Program jednání obecního zastupitelstva 20. 2. 2014
15. Diskuse:
Pořádek na veřejných prostranstvích. Důraz na dodržování obecné závazné vyhlášky
majiteli psů
Účast na výstavě Regiontour v Brně a Katovicích
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Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 23. zasedání
dne 20. 2. 2014 přijalo následující usnesení:
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Mgr. Dagmar Fojtíková a Mgr. Pavel
Dominik konstatuje, že na dnešním 23. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů
obecního zastupitelstva.
Řádně omluveni: Mgr. Gabriela Prchalová, Eliška Šimoníková, Jan Manusch
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Antonín Štefek, Robert Lasák
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice
schválilo usnesení č.:
28/23
a) Za členy návrhové komise Bc. Andreu Matýskovou, Dagmar Fojtíkovou a Mgr. Pavla
Dominika a za ověřovatele zápisu z 23. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Roberta
Lasáka a Antonína Štefka.
b) Navržený program 23. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XII. 2013. Celkové příjmy za 01 12/2013 činily 33.431.292,73 Kč. Zůstatek z roku 2012 byl 7.522.098,67 Kč. Celkové příjmy
za 01- 12/2013 vč. zůstatku z roku 2012, úvěru ve výši 5.000.000,00 Kč a přenesené daňové
povinnosti (119.533,10) činily 46.072.924,50 Kč. Celkové výdaje za 01- 12/2013 činily
43.504.101,64 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 12. 2013 byl ve výši 2.568.822,86 Kč, z této
částky činil zůstatek na běžném účtu 2.228.556,68 Kč, na účtu za domovní odpad 71.594,00
Kč a na účtu ČNB 268.672,18Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 1 bez výhrad.
e) Výsledky hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2013.
f) Výsledky inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2013 dle inventarizační zprávy z 30. 1.
2014 vč. příloh
g) Vyřazení nerealizovaných projektových dokumentací na Prodloužení MK Na Svahu
v celkové ceně 152.180,- Kč a dopravně bezpečnostních zařízení – Semafory v ceně 8.280,Kč z účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
h) Změny v odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 3. 2014 na
úroveň roku 2010.
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i) Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
j) Návrh na odprodej pozemků parc. č. 920/7 o výměře 646 m2 a parc. č. 920/13 o výměře 320
m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína v areálu Opavice a. s. za min. cenu 300,- Kč/m2
k) Návrh na odkoupení pozemků, které umožní propojení navrhovanou severní komunikaci s
místní komunikaci Chuchelnickou. Od paní Karin Newrzellové část pozemku p. č. 920/1a
část pozemku p. č. 920/1 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína od Ing. Karla Veverky za cenu 300,Kč/m2.
l) Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí z majetku SOH do majetku obce.
m) Vyhlášení výběrového řízení na realizaci „Obnovy zeleně v obci Bohuslavice“, ustavení
výběrové komise ze členů komise místního rozvoje a návrh SOD na realizaci „Obnovy zeleně
v obci Bohuslavice“.
n) Vyhlášení výběrových řízení na Rekonstrukci chodníků II. etapa, opravu vjezdu k RD
Hurných, Freislerových a Barčových, opravu břehů Bohuslavického potoku na ul. Družstevní
a výměnu oken a dveří v Domu služeb a ustavení výběrové komise ze členů komise místního
rozvoje.
o) Vypracování Strategického plánu obce Bohuslavice na roky 2014-2020 a uzavření smlouvy o
dílo s firmou Regionis, ekonomické a IT služby.
p) Zastupitelstvo obce Bohuslavice souhlasí se vstupem obce do Místní akční skupiny
Hlučínsko, bylo seznámeno se zněním stanov Místní akční skupiny a zavazuje se uhradit
členské příspěvky, které jsou stanoveny pro rok 2014 ve výši 5.000,- Kč
(pěttisíckorunčeských) na člena. Zároveň zastupitelstvo schvaluje starostu obce Ing. Kurta
Kociána k zastupování obce v Místní akční skupině Hlučínsko. Platnost souhlasu územní
působnosti zůstává beze změny
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
Rozpočet SOH na rok 2014.
Informaci o výběru daní za rok 2013 a leden 2014
Smlouvu o výpůjčce na Hasičskou zbrojnice uzavřenou mezi obcí Bohuslavice a Sborem
dobrovolných hasičů.
Záměr na pronájem pozemku ve vlastnictví obce p. č. 596 část parcely a p. č. 589 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína panu René Němcovi.
Výroční zpráva o činnosti SOH za rok 2013
Informace o investičních akcích v 1. pololetí roku 2014
Ing. Kurt Kocián

Stránka | 5

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 255

Březen 2014

Důležité informace
Hospodaření obce Bohuslavice k 31.12.2013
Rozpoč.skladba
Paragraf

Hospodaření

Položka

PŘÍJMY

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Upravený
v Kč

k 31. 12. 2013

rozpočet 2013

3 563 493,29

3 560 000,00

1112 Daň z příjmů FO ze samost.vyd.činnosti

351 699,53

350 000,00

1113 Daň z příjmů FO srážková

360 718,91

360 000,00

3 469 812,83

3 470 000,00

144 590,00

145 000,00

7 457 657,64

7 460 000,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků

82 418,00

90 000,00

1341 Poplatek ze psů

24 781,00

25 000,00

6 778,70

6 400,00

1351 Odvod výtěžku z provozování VHP

74 462,12

75 000,00

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů

21 889,13

22 000,00

1361 Správní poplatky

27 840,00

30 000,00

1 066 303,22

1 066 000,00

4111 Neinv.přij.transfér – volby prezident ČR

27 020,00

27 020,00

4111 Neinv.přij.transfér – volby do PS PČR

27 080,00

27 080,00

293 500,00

293 000,00

33 629,00

33 629,00

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

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1511 Daň z nemovitostí

4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu
UZ90001

4113 Neinv.dotaceSFŽP zametací stroj,kompostéry

UZ 33123

4116 Neinv.dotace – Vzdělávání, konkurenc. ZŠ

422 216,80

422 000,00

UZ13234

4116 Neinv.dotace na veřejně prosp.práce od ÚP

629 908,00

662 000,00

UZ15374

4116 Neinv.dotace EÚ kompostéry

537 693,00

537 693,00

UZ15325

4116 Neinv.dotace EÚ zametací stroj

34 000,00

34 000,00

112 600,00

112 600,00

1 519 800,00

1 519 800,00

615 822,50

615 822,50

8 949 182,50

8 949 182,50

387 151,00

387 151,00

4122 Neinv.př.transfér pro hasiče
UZ15833

4216 Inv.přij.transfér EÚ– zametací a čistící stroj

UZ90877

4213 Inv.přij.transfér SFŽP – zametací stroj,sníž.energ.nár.obj.
4216 Inv.přij.transfér EÚ – Sníž.energ.nár.obj.ZŠ
4216 Inv.dotace na dětské hřiště v areálu MŠ

1070

Rybáři – elektřina

1 639,00

2 000,00

2219

Ost.zál.pozemních komunikací - chodníky

9 234,40

10 000,00

2310

Vodné + ost. příjmy související s vodným

1 151 809,60

1 100 000,00

2321

Poplatek za užívání kanalizace

203 491,60

200 000,00

3314

Příspěvky na místní knihovnu, kopírování

10 371,00

10 000,00

3319

Ost. záležit. kultury – taneční, kurz angličtiny,divadlo

176 179,00

160 000,00
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3341

2111 Hlášení místního rozhlasu

2 368,00

2 500,00

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

5 282,40

5 000,00

105 871,00

100 000,00

7 392,00

7 400,00

3392

Pronájem kulturního domu, přeplatek plynu

3612

Pronájem bytu

3613

Pronájem domu služeb – květena,kadeřnictví

58 082,00

66 000,00

3632

Hřbitovní poplatky –pronájmy hrobových míst

30 789,00

32 000,00

3639

Hospodářská budova – Relax studio – pronájem

24 370,00

25 000,00

3722

Platby občanů za popel.,příspěvky EKO-KOMu

848 796,50

830 000,00

3729

Skládka – uložení odpadu na skládku

2 475,00

2 500,00

3745

Prodej dřeva, pronájem, zapůjčení nářadí

5 920,00

6 000,00

6171

OÚ – dovoz obědů, pronájmy, ost. příjmy

92 049,42

82 000,00

6310

Příjmy z úroku, př.příspěvky a náhrady

29 793,68

35 000,00

23 241,00

23 300,00

694,00

0,00

6320

2322 Pojistná náhrada za poškozenou fasádu KD

6402

2222 Fin.vypoř.2012 – doplatek senátní volby

6409

2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

121 373,00

122 000,00

4121 Příspěvky - věcná režie Závada, Vřesina

214 662,00

215 000,00

63 361,96

63 362,00

33 431 292,73

33 379 440,00

4122 Neinv.transfér pro ZŠ Zvyšování konkurenc.
CELKEM PŘÍJMY

Rozpočtová skladba
Paragraf

Položka

Hospodaření v Kč
VÝDAJE

k 31. 12.2013

Upravený rozpočet 2013 v
Kč

1014

Pobíhající psi

2 954,00

3 000,00

1070

Rybáři – elektrická energie

1029,00

2 000,00

2212

Místní komunikace,údržba, opravy

171 111,14

200 850,00

683 089,60

700 000,00

64 150,00

64 150,00

50 214,88

50 000,00

2212

6121 MK U kovárny vč.přeložky sloupu NN
6121 Projekt Cyklostezky Hlučínsko

2219

Pozemní komunikace chodníky – provozní výdaje

2219

6121 Rekonstr.chodníků projekt + administrace

30 250,00

53 250,00

2219

6121 Parkoviště u samoobsluhy Kafárna

45 619,00

46 000,00

2219

6121 Parkoviště u has. zbrojnice – projekt

16 940,00

17 000,00

2221

5193 Dopravní obslužnost

92 130,00

92 130,00

42 525,00

65 000,00
25 000,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

2223

6121 Zvýšení bezpečnosti v obci

23 776,50

2229

6121 Objížďka střediska Moravec

5 018,00

5 000,00

385 974,06

400 000,00

184 907,86

184 900,00

452 467,19

460 000,00

195 200,85

195 200,00

909 011,15

909 000,00

3 628,00

10 000,00

2 550 000,00

2 550 000,00

2310
2310
2321
2321

Provoz vodovodu – neinvestiční náklady
6121 Vodovod.přípojka – odb. MK Polní
Provoz kanalizace – neinvestiční náklady
6121 Kanalizace – odbočka MK Polní

2333

Úpravy vodních toků-čištění potoka, studie proveditel.

2341

Oprava baštování rybníka u točny

3113

ZŠ –neinvestiční příspěvek na provoz
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3113

5321 Neinv.transfér na provoz odl.prac.MŠ Závada

156 000,00

156 000,00

3113

5336 Neinv.transfér – Zvyšování pro konkurenc.

485 578,76

485 362,00

3113

6121 Snižování energ.náročnosti objektů ZŠ a MŠ

22 532 404,10

22 533 000,00

3113

6121 MŠ – rozšíření sociálního zařízení

266 960,00

270 000,00

3113

6121 Mateřská škola – dětské hřiště

564 520,00

580 000,00

36 338,20

40 000,00

772 465,54

800 000,00

300 000,00

300 000,00

3314

Místní knihovna

3319

Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce, kniha

3330

5223 Neinvestiční dotace církvi

3341

Místní rozhlas – neinvestiční náklady

14 098,20

15 000,00

3349

Zpravodaj

95 318,00

95 000,00

3392

KD-provoz,materiál, opravy, údržba

480 663,37

500 000,00

3399

Sbor pro občanské záležitosti

77 523,00

90 000,00

3419

Invest. a neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

320 000,00

320 000,00

3421, 3429

Neinvestiční dotace organizacím a spolkům

198 544,33

240 000,00

8 472,30

9 000,00

51 543,10

60 000,00

3612

Bytové hospodářství – Kilovňa

3613

Dům služeb

3631

Veřejné osvětlení

216 813,60

220 000,00

3632

Provoz hřbitova – neinvestiční náklady

116 610,30

120 000,00

32 500,00

35 000,00

3632

6121 Studie Rozšíření hřbitova

3633

6121 Plyn – přípojka odb. MK Polní

198 650,95

198 650,00

3635

6119 Územní plán obce

258 100,00

258 100,00

3 125,21

5 000,00

3639

Hospodářská budova – provozní náklady

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

691 605,91

695 000,00

3723

Sběr a svoz.ost.odp. - velkoobjem.kont.,zeleň

382 535,09

400 000,00

3729

Likvidace černých skládek

5 500,00

10 000,00

3729

Kompostéry

824 458,00

820 000,00

214 696,00

215 000,00

224 511,14

240 000,00

1 819 590,00

1 828 000,00

45 021,00

55 000,00

749 788,00

750 000,00

3739
3745

5365 Poplatky za odběr podzemní vody
Péče o vzhled obce a údržba zeleně

3745

6122 Zametací stroj – snížení prašnosti v obci

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody

4222

Věřejně prospěšné práce

4351

Pečovat. služba – příspěvky Charitě, sociální pomoc

15 477,00

20 000,00

4357

Dům pokojného stáří – provoz. náklady

54 432,89

54 000,00

20 000,00

20 000,00

314 509,80

323 100,00

345 335,50

346 000,00

941 358,00

942 000,00

5269
5512
5512

5321 Příspěvek na povodně obci Zálezlice
Požární ochrana
6121 Výměna oken has.zbrojnice

6112

Zastupitelstvo obce

6114

Volby do parlamentu ČR – předčasné

27 086,20

27 080,00

6118

Volba prezidenta republiky

34 805,00

27 020,00

6171

Činnost místní správy

2 987 069,41

3 000 000,00
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6310,6320

Pojištění maj. obce + popl. za ved.účtu,úroky

158 668,31

270 000,00

6399

5362 Daň z příjmů právnických osob za obec, DPH

290 579,20

300 000,00

6409

Ost.neinv.dotace-Sdruž.obcí Hlučínska

46 188,00

50 000,00

0,00

1 931 748,00

214 662,00

215 000,00

43 504 101,64

45 901 540,00

6409

5901 Rezervy

3113

5331

Věcná a mzd.režie od obce Závada,Vřesina, přísp.stravné

CELKEM VÝDAJE
Konečný zůstatek k 31. 12. 2013 …2 568 822,86 Kč
Základní běžný účet
Podúčet – Popelnice
Česká nár.banka

2 228 556,68 Kč
71 594,00 Kč
268 672,18 Kč

Financování
8115 Zůstatek roku 2012

7 522 098,67

7 522 100,00

8123

5 000 000,00

5 000 000,00

Dlouhodobý úvěr – sníž.energ.náročnosti objektů ZŠ a MŠ

8901 DPH –přenesená daň.povinnost
CELKEM FINANCOVÁNÍ

119 533,10

12 641 631,77

12 522 100,00

Inventarizace obecního majetku za rok 2013
1.

2.

3.

Výsledky inventarizace 2013 A K T I V A
SÚ
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
Ostatní dlouh.nehm. majetek - územní plán obce
019
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nový územní plán
041
Pozemky - katastr obce Bohuslavice
031
Kulturní předměty
032
Budovy a stavby
021
Samostatné movité věci, stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
022
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3000,--40000,- Kč)
028
Ost.dlouh.hmotný majetek - cizí majetek (techn.zhodnoc. Hřbitov)
029
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
Poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek - zál. na přel.NN U Kovárny 052
Zásoby
Materiál na opravy, pohonné hmoty
112
Zboží na skladě - propagační předměty, knihy, hrnky
132
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé - neuhrazené vodné, popelnice, faktury
311
Krátk.poskytnuté zálohy - zál. Za odběr podzemních vod
314
Daň z přidané hodnoty
343
Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi (ÚP - VPP)
Náklady příštích období - pojištění majetku , předplatné 2014

346
381

Stav k 31.12.13 v Kč
211 033 181,70
249 221,20
882 023,50
258 100,00
8 581 699,27
63 033,00
186 407 613,16
5 736 193,41
4 199 361,23
777 340,00
3 778 596,93
100 000,00
211 259,25
140 043,25
71 216,00
1 769 227,00
94 360,29
240 600,00
9 064,71
60 000,00
88 566,00
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Dohadné účty aktivní - EKOKOM, Báňský úřad, dotace
4.

Krátkodobý finanční majetek
Základní běžný účet
Ceniny

Březen 2014
388

1 276 636,00

231
263

2 568 822,86
2 568 822,86
-

Výsledky inventarizace 2013 P A S I V A
5.
6.

Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Krátkodobé závazky
Dodavatelé - neuhrazené faktury r. 2013
Krátkodobé přijaté zálohy - elektřina, plyn od nájemců
Mzdy - zaměstnanci - předpis mezd za 12/2013
Zúčtování s institucemi sociálního a zdrav.pojištění za 12/2013
Daň ze mzdy - zálohová, srážková za 12/2013
Závazky k vybr.místním vl.institucím- projed. Přest. MěÚ Hlučín
IV.Q.12
Krátkodobé přij.zálohy na transféry - dotace volby, hasiči
Výnosy příštních období - daň z příjmů PO za obec za r. 2013
Dohadné účty pasívní - posk.zál. Obci Bolatice za odebr.vodu, dohad plyn

321
324

5 000 000,00
5 000 000,00
884 351,37
144 637,87
18 180,00

331
336
342

141 189,00
113 512,00
26 464,00

349
374
384
389

1 700,00
166 700,00
52 630,00
219 338,50

902
903
964

1 362 354,38
6 014 051,20
282 888,00

966

2 811,00

451

Výsledky inventarizace 2013 PO D R O Z V A H A
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3000,- Kč)
Ostatní majetek - svěřený přísp.org. ZŠ a MŠ Bohuslavice
Dlouh.podmíněný závazek - splát.prodej kopírovací stroj INEO
Dl.podm.záv.z důvodu užív.ciz.maj. -smlouva o výp. SOH
inform.tabule

Jana Janošová
Pozvánka na besedu
Srdečně zveme všechny zájemce o historii naší obce na besedu s autorem knihy „Dějiny obce
Bohuslavice“ PhDr. Václavem Štěpánem, PhD., která se uskuteční ve čtvrtek 20. 3. 2014 v 15.30
hod. v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Ordinace praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Eva Řehová
Obvodní lékařka MUDr. Řehová upozorňuje občany, že nebude v době od 10. 3. – 28. 3. 2014
ordinovat. Zástup bude u MUDr. Řehořové v MSA D. Benešově, denně od 7.30 – 11.30 hodin.
Hodina Země
Hodina Země je celoroční celosvětová akce, kterou pořádá Světový fond na ochranu přírody
(WWF), v České republice pak Ekologický institut Veronica.
Tak jako v loňském roce, tak i letos se obec připojí k této celosvětové kampani „Hodina Země“.
Vyzýváme všechny občany a firmy v obci, aby se i letos připojili k „Hodině Země“ 2014 a zhasli
společně s veřejným osvětlením svá světla v sobotu 29. 3. 2014 v době od 20.30 – 21.30 hodin.
Marie Miková

Březen 2014

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 255

Stránka | 10

102. narozeniny p. Bernardiny Chorovské z Bohuslavic
V sobotu 22. 2. 2014 oslavila 102. narozeniny naše spoluobčanka paní Bernardina
Chorovská.
K tomuto významnému, mimořádnému jubileu ji poblahopřál starosta obce Ing. Kurt Kocián,
za sbor pro občanské záležitosti Mgr. Lucie Hamplová a na harmoniku ji zahráli a společně
s oslavenkyní zazpívali známé hlučínské, slezské a české lidové písničky členky folklórního
souboru Vlašanky z Bohuslavic paní Jana Heisigová a Anna Sněhotová. Paní Chorovské by nikdo
tak vysoký věk nehádal. Svou osobní laskavostí, optimistickou povahou, veselou myslí a radostí
z každého dne dává každému recept na šťastná dlouhá léta.
Do dalších let přejeme paní Bernardině Chorovské především hojnost Božího požehnání,
hodně lásky, pevné zdraví a ještě mnoho šťastných radostných let v kruhu své rodiny, přátel a
spoluobčanů.
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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/.
Zápis do 1. třídy
V únoru proběhl v ZŠ zápis dětí do 1. třídy. Celkem se dostavilo 26 dětí se svými rodiči. 4 děti
měly v loňském roce odklad školní docházky. Celkem by tedy mohlo do budoucí 1. třídy nastoupit
30 dětí. Zákonní zástupci však mají možnost ještě do konce května situaci zvážit, poradit se a podat
žádost o odklad školní docházky.
Zápis probíhal v nynější 1. třídě, na přípravě se podílely hlavně paní učitelky I. stupně. Na děti
čekala krásně a pečlivě vyzdobená třída a hlavně úkoly, které měly děti zvládnout. Příjemnou a
hravou formou děti poznávaly barvy, tvary, některá písmena a číslice, kreslily obrázky, přednášely a
zpívaly. Paní učitelky bedlivě sledovaly také pohyblivost, výřečnost, správnou výslovnost,
komunikativnost, sebeobsluhu a celkovou připravenost dětí. Dík patří především učitelkám
v mateřské škole, které se zvláště v posledním předškolním roce snaží děti co nejlépe na tento
důležitý den připravit. Rodiče obdrželi při informační schůzce souhrn základních nejdůležitějších
dovedností, které by děti měly před nástupem do školy zvládnout. V červnu pak proběhne další
informační schůzka s učitelkou 1. třídy, na níž budou rodičům sděleny další podstatné informace
k nástupu do školy.
Co se u nás dělo v únoru?
Po pololetních a jarních prázdninách, které letos připadly na první - ještě zimní termín, byl pro
žáky I. i II. stupně připraven preventivní program, týkající se chování žáků, vztahů mezi lidmi,
problémů šikany a dalších důležitých věcí. 14. 2. bylo už podruhé zorganizováno „Valentýnské
lyžování“ na Vaňkově kopci. 18. 2. se žáci 2. a 6. třídy zúčastnili besedy Hasik. Proběhlo školní
kolo recitační soutěže a postup do kola okresního. V únoru měli žáci a děti MŠ možnost účastnit se
maškarních rejů. Tímto velice děkuji všem členům Klubu rodičů při MŠ i ZŠ, kteří zajistili pro děti
výbornou zábavu, odměny za masky a také pestrou tombolu. Poslední týden v únoru pak úspěšně
proběhl, navzdory počasí, lyžařský výcvik pro 6. a 7. třídu. V únoru se žáci zapojili do spousty
soutěží, projektů a olympiád.
Mgr. Gabriela Prchalová

Soutěž – fotografie přírody
Školní časopis POHODÁŘ vyhlásil soutěž o nejkrásnější fotografii přírody. Soutěže se
zúčastnilo 18 žáků ze všech tříd. Všechny fotografie byly hezké, proto se velmi těžko vybíralo.
Na 1. místě se umístil M. Kretek z 5. třídy, na 2. místě Martin Thulis ze 3. třídy a na 3. místě
Natálie Zlotá z 9. třídy. A to jsou fotografie vítězných žáků.
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Mgr. Karla Poštulková
Jak můžeme ptákům pomoci
Mnoho našich ptáků umisťuje své hnízdo do stromových dutin. Většina je však odkázána na
dutiny již existující, tedy buďto vyhynulé, nebo vytesané původními obyvateli. Bohužel právě staré
stromy, v nichž se dutiny nacházejí, z krajiny rychle mizí a tím jsou omezovány i hnízdní možnosti
ptáků. A proto jsme se rozhodli, že vyrobíme budky. Chlapci 5. třídy si v rámci pracovního
vyučování vyrobili 2 budky ze dřeva. Nejprve si nařezali jednotlivé díly, které poté obrousili. Do
předního dílu vyvrtali otvor a prkénka přibili k sobě hřebíky. Jakmile byly budky hotové, natřeli je
bezbarvým lakem. Další hodinu šli budky pověsit na stromy v okolí školy.

Mgr. Karla Poštulková
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
12. února proběhlo v Opavě okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili 2
naši deváťáci – Ester Ostárková a Lukáš Freisler. Olympiáda se skládala z mluvnické části a
slohového úkolu. Ester se umístila na krásném 10. místě a Lukáš na 28 (z celkového počtu 55
účastníků). Gratulujeme!
Mgr. Zuzana Prokšová
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Knihovna – burza knih
V místní knihovně bude v rámci březnu – měsíce čtenářů probíhat v týdnu od 17. 3. – 21. 3. 2014
burza knih. Do burzy mohou zájemci darovat zachovalé knížky, jak beletrii, naučnou literaturu
nebo knihy pro děti, které již doma nepotřebují a rovněž si mohou odnést z burzy zdarma knihy,
které do ní věnoval někdo jiný. Knihy si můžete odnést domů i v případě, že do burzy nic
nenabídnete.
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se uskuteční společně se školní družinou v Obřadní síni obecního domu
velikonoční tvoření, knihovna bude v tento den uzavřena.
Marie Miková

Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
V únoru sehráli bohuslavičtí hokejisté poslední dvě utkání základní části AHL. Obě střetnutí
vyhráli, když porazili v derby Bolatice a přehráli hokejisty Senioru Opava.
V základní části se hokejisté umístili s 18 body (9 výher a 10 porážek) ve dvacetičlenné
tabulce na konečném 13. místě. V průběhu března a dubna budou tedy hrát s mužstvy z druhé
poloviny tabulky ze základní části v nadstavbové skupině B systémem každý s každým. Stejným
způsobem budou hrát mužstva první poloviny tabulky v nadstavbové skupině A.
V prvním utkání nadstavbové části naši hokejisté přestříleli Kozmice poměrem 10:8 a
v následujícím zápase odešli poraženi od celku Vikingů 2:4.
Výsledky v základní části:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

11:5

HC Buldoci Bohuslavice – HC Senior Opava

8:4

Výsledky v nadstavbové skupině B:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice

10:8

HC Buldoci Bohuslavice – HC Viking

2:4

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na
internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián
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SPORTOVNÍ KLUB BOHUSLAVICE

V sobotu 8. února 2014 se na hřišti v Casině konala výroční valná hromada SK
Bohuslavice. V průběhu jednání přítomní, jichž bylo asi 50, vyslechli zprávu o činnosti
klubu, kterou přednesl předseda pan Vilém Kocián. Pavel Dominik informoval o hospodaření
v roce 2013. Po té přednesli svoje příspěvky trenéři jednotlivých družstev. Přítomní členové
byli seznámeni s plány činnosti na letošní rok. Prioritou je oprava současných sprch, jejíž
součástí bude vybudování nových sprch a sociálního zařízení. Další akcí, kterou chce SK
vylepšit podmínky návštěvníků areálu je vybudování pergoly u dětského hřiště, která by
v horkých dnech poskytla stín a kulturní posezení dohlížejícím rodičům. Chystáme také
nějaké kulturní akce v našem opraveném posezení.
V lednu a únoru začala příprava družstev na novou sezonu. Mladší žáci se zúčastnili
halového turnaje v Bolaticích, kde obsadili 8. místo. Dorost sehrál několik přípravných
zápasů se silnými soupeři. Prohrál s Kravařemi 3 : 4, remizoval s Kobeřicemi 4 : 4. Muži
sehráli tři přípravné utkání. V prvním prohráli vysoko 2 : 12 s Kylešovicemi, hrozivý
výsledek byl dán absenci několika hráčů základní sestavy a začátkem zimní přípravy. Druhé
utkání s Kozmicemi se zvrhlo v přestřelku, která skončila naší porážkou 5 : 7. Je třeba dodat,
že do utkání nastoupilo z naší strany 23 hráčů. I ve třetím utkání jsme odešli poraženi,
tentokrát od Velkých Hoštic v poměru 2 : 3. V tomto utkání jsme vedli, ale po vystřídání
celého mužstva se soupeři podařilo zápas otočit. Věříme, že do začátku soutěže dojde
k vykrystalizování sestavy a zlepšení výsledků. Připomínám, že soutěžní utkání mužů
začínají poslední březnový víkend. Rozlosování je součástí zpravodaje, najdete ho také na
stránkách SK Bohuslavice www.skbohuslavice.cz.
Zveme všechny příznivce bohuslavického fotbalu na zápasy našich mužstev v jarní části
sezony.
Mgr. Pavel Dominik
Pozvánka do divadla
Pohnutá historie Hlučínska je hlavním motivem české premiéry činohry divadelního a
filmového režiséra a autora textu Davida Jařába „Za vodou“ (Dokud nás smrt…).
Premiéra hry se uskuteční 27. března 2014 v 18.30 hodin v Národním divadle
Moravskoslezském Antonína Dvořáka. Autor David Jařáb, který má kořeny právě na
Hlučínsku, během svého dětství slyšel vyprávět mnoho pohnutým příběhů z období druhé
světové války. Vyšel z nich a napsal smutnou sice, leč krásnou a silnou hru o lásce, která
měla být až za hrob a nakonec jí vlastně byla…..
Všechno, co se v příběhu odehrává, má reálný základ, podobnost se skutečnými osudy lidí
na Hlučínsku není náhodná.
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Náboženský život – Svátost biřmování
Co to je svátost biřmování?
Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnování dary Ducha svatého. Ten, kdo
se svobodně rozhodně žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou
a pomazání olejem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak
plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. Než trenér pošle hráče na fotbalové hřiště,
položí mu ruku na rameno a udělí poslední pokyny. Obdobně lze chápat i biřmování. Jsou na nás
vloženy ruce biskupa a vstupujeme na herní plochu života. Skrze Ducha svatého poznáváme, co
máme dělat. Duch svatý nás vede, posiluje a dává sílu pro křesťanský život.
Kdo může přijmout tuto svátost a kdy?
Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který ji dosud nepřijal. Je to svátost
křesťanské dospělosti, proto se obvykle přijímá od 15 roku života. Samotné přijetí svátosti předchází
řádná příprava biřmovanců, která obvykle trvá jeden rok. V ní se biřmovanci podrobně seznamují
s katolickou naukou a jsou zasvěcování do intenzivnější modlitby a života farnosti.
Co se děje při biřmování?
Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj
Bože, dej mi svého Ducha svatého, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil, a abych ti
vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh
odpoví: Ano, také v tebe věřím – a dám ti svého ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě.
Nikdy od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve tvém těle a ve tvé
duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – v dobrém i ve zlém.
Účinky biřmování:
Účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jak to bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic
(seslání Ducha svatého). V důsledku toho biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti.
 Přijímáme plnost darů Ducha svatého
 Pevněji nás spojuje s Kristem
 Dokonaleji nás sjednocuje s církví
 Poskytuje nám zvláštní sílu, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem. Abychom
statečně vyznávali Kristovo jméno a abychom se nestyděli za kříž.
Kdo tuto svátost uděluje?
Řádným udělovatelem svátosti biřmování je biskup. Mimořádně může biskup pověřit k udílení této
svátosti kněze. V případě nebezpečí smrti může biřmovat každý kněz.
Svátost biřmování z nás činí Kristovy učedníky, kteří mají svou víru žít plně a opravdově. Kéž Bůh
všechny, kteří tuto svátost přijali naplňuje svou mocí a v těch, kteří ji nepřijali vzbudí touhu po
jejich přijetí.
P. Kazimír Buba, farář
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2014
Tvrzová Zdeňka
Sněhotová Marta
Tomaschková Ilse
Čížová Adéla
Dimovský Janko
Koslowská Růžena
Musiol Rudolf

Maráková Helena
Skroch Heribert
Klíšť Josef
Halecká Brigita
Nevřelová Marie
Kocurová Anna
Stoczková Marie
Fichna Jiří

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.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. 255, březen 2014 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2014.
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