[Zadejte text.]

číslo

253
leden
2014

zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
krásný čas vánočních a novoročních
svátků skončil. Potěšili jsme se z dárků, byl čas
na odpočinek i návštěvy. Snad nikdo nezůstal
opuštěn. Období, na které se těší většina z nás, je
však už za námi. Zkusme však ten krásný čas a
atmosféru lidského štěstí, radosti, laskavosti a
pospolitosti prodloužit do nastávajících všedních
dnů.
Přeji vám do nového roku 2014 hojnost
Božího požehnání, pevné zdraví, optimismus
splnění všech nadějných očekávání a šťastný,
spokojený život ve vašich domovech, obci i
republice.
Zažíváme zimní období s mimořádně
teplým počasím. Až na slabý sněhový poprašek
koncem listopadu vůbec nepadal sníh a také
nemrzlo. Na mnoha místech republiky byly
zaznamenány opakovaně rekordní teploty.
Příroda se chová jako na začátku jara, na mnoha
místech kvetly stromy a sedmikrásky, začala růst
tráva. Krátkodobá i dlouhodobá předpověď
předpokládá stejný ráz počasí do konce ledna.
Na správnou zimu se sněhem a ledem si musíme
ještě počkat.
Politická situace pomalu spěje ke svému
rozuzlení. Je zpracována koaliční smlouva a
zástupci ČSSD, hnutí ANO a KDU ČSL
sestavují vládu. Návrh na její složení představí
budoucí premiér Bohuslav Sobotka prezidentovi
Miloši Zemanovi na Tři krále. Všichni bychom
uvítali co nejrychlejší ukončení jednání a návrat
k smysluplné práci bez politikaření.
S novým rokem vstoupil v platnost nový
občanský zákoník a další zákony, vyhlášky a
předpisy. Původní občanský zákoník č. 40/1965,
více jak 40 x novelizovaný, se mění na nový pod
číslem 89/2012 Sb. Občanský zákoník upravuje
tři základní okruhy, rodinu, vlastnictví a
smlouvy a tím zasahuje do života úplně všech
lidí. Doporučuji se s ním a dalšími novinkami
v legislativě
seznámit.
[Zadejte podrobně
text.]

Na posledním jednání obecního zastupitelstva
byl schválen návrh rozpočtu na rok 2014 a seznam
staveb, připravovaných k realizaci, oprav obecního
majetku a vypracování projektové dokumentace.
Uvedené dokumenty jsou vytištěny na dalších
stránkách zpravodaje.
S politováním konstatuji, že se nám dosud
nepodařilo zajistit dotaci na výstavbu „Domova
pokojného stáří Vincence Hurníka“, na kterou máme
vypracovanou projektovou dokumentaci a vydáno
stavební povolení. Z tohoto důvodu bude hlavní
stavební akcí, kterou připravujeme k realizaci další
etapa rekonstrukce chodníků. V letošním roce
bychom v návaznosti na finanční možnosti chtěli
opravit chodníky po jedné straně (na straně
obchodů) od kostela až na začátek obce od Dolního
Benešova a od KD až na začátek od Závady.
Součástí by měly být úpravy snižující rychlost
vozidel na vjezdech do obce úprava přechodu u
školy a kostela. Ostatní stavební akce se budou
realizovat v návaznosti na vývoj příjmů do rozpočtu
obce.
V měsíci prosinci využil velký počet občanů
nabídky organizátorů různých společenských akcí.
Výstava perníků spojená s prodejem vánočních a
dalších ručních výrobků, Mikulášská nadílka,
vánoční jarmark s uvedením knihy „Dějiny obce
Bohuslavice“, adventní koncert, Živý Betlém
slavnostní mše svaté, vánoční koncert i sportovní
soutěže byly tradičně dobře připraveny a setkaly se
s velkým zájmem i ohlasem. Děkuji všem
organizátorům i vám, návštěvníkům.
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V prosinci bojoval o co nejlepší umístění na Mistrovství světa v šachu náš spoluobčan Tadeáš
Kriebel. Děkuji za reprezentaci naší obce Bohuslavice a blahopřeji mu k vybojovanému 31. místu.
Kdo z nás může říci, že je 31. na světě? V lednu a únoru jsou připraveny tradiční společenské plesy
a maškarní reje pro děti. Využijte bohatou nabídku a přijďte se pobavit a zatančit.
Uživatelé internetu určitě zjistili, že od nového roku máme v provozu nové webové stránky
obce. Našim přáním je, aby ještě lépe než ty původní přinášely povinné ale i další zprávy a
informace o naší obci a jejím životě. Děkuji Arsy line a jmenovitě Mgr. Kačmářovi za dlouhodobou
spolupráci při zajišťování původních stránek. Vás uživatele prosím o počáteční trpělivost a jsem
přesvědčen, že si nové webové stránky brzy oblíbíte a najdete na nich vše, co hledáte nebo
potřebujete.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 18. 12. 2013 od 17.00 hodin v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice
Návrhová komise ve složení: Eliška Šimoníková, MVDr. Martin Ostárek a Mgr. Pavel Dominik
konstatuje, že na dnešním 22. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního
zastupitelstva.
Řádně omluveni: Mgr. Dagmar Fojtíková, Bc. Andrea Matýsková
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Eva Ilková a Radek Kotzur. Obecní zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice
schválilo usnesení č.:
27/22
a) Za členy návrhové komise Elišku Šimoníkovou, MVDr. Martina Ostárka a Mgr. Pavla
Dominika a za ověřovatele zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Evu Ilkovou
a Radka Kotzura.
b) Navržený program 22. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XI/2013. Celkové příjmy za 01 11/2013 činily 31.142.522,64 Kč. Zůstatek z roku 2012 byl 7.522.098,67 Kč, dlouhodobý
přijatý úvěr ČS, a. s. 5.000.000,- Kč přenesená daňová povinnost DPH 117.769,- Kč.
Celkové příjmy za 01- 11/2012 činily 43.782.390,41 Kč. Celkové výdaje za 01- 11/2013
činily 40.970.527,36 Kč. Peněžní zůstatek k 30. 11. 2013 byl ve výši 2.811.863,05 Kč, z této
částky činil zůstatek na běžném účtu 467.820,62 Kč, na účtu za domovní odpad 49.756,00 Kč
a na účtu ČNB 2.294.286,43Kč.
d) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Bohuslavice –
oddělení mateřské školy v obci Závada a příspěvek obce Bohuslavice na krytí provozních
nákladů odloučeného oddělení MŠ v Závadě ve výši 156.000,- Kč.
e) Rozpočtové opatření č. 7 bez výhrad.
f) Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice - příspěvkové organizace na rok 2014.
g) Dotace organizacím, spolkům a sdružením na rok 2014 dle předloženého návrhu.
h) Seznam investičních akcí, vypracování projektů a oprav obecního majetku v roce 2014.
i) Sociální fond obce Bohuslavice na rok 2014.
j) Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2014.
k) Smlouvu o dílo na pořízení nových webových stránek obce s firmou Galileo Corporation s. r.
o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, smlouvu o provozu internetové prezentace a
poskytování dalších webhostingových služeb, smlouvu o založení a vedení registru oznámení
pro účely zákona č. 159/2006 Sb. a smlouvu o vytvoření a pronájmu elektronického
mapového sytému.
l) Smlouvu na zřízení věcného břemene z ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
k pozemku na p. č. 358/2.
m) Cenový výměr za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2014.
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n) Finanční pomoc pro překonání těžké životní situace.
o) Dodatek č. 3 ke SOD s firmou Ekotoxa s. r. o., Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole,
„Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území
obce Bohuslavice“.
p) Výpověď smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM k 30. 6. 2014 a uzavření nové smlouvy
o výpůjčce kontejnerů na sběr druhotných surovin s OZO Ostrava.
q) Dotaci Charitě Hlučín na činnost CHPS na 4. čtvrtletí.
r) Na základě doporučení rady obce finanční dar starostovi obce.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2013.

Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2014 a informaci o rozpočtovém provizoriu
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2014.
Informace o požadavcích na změnu členství v MAS Hlučínsko
Složení inventarizační komise pro rok 2103
Informace o ÚP obce Bohuslavice
Žádost o prodej pozemků p. č. 920/7 a 920/13 od Opavice a. s., Mírová 17, 747 23 Bolatice.
Žádost o zbudování zpevněné komunikace na obecním pozemku p. č. 631/2 od manželů
Riedlových.
Žádost o dlouhodobý pronájem KD
Plán termínů jednání OZ v roce 2014.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta

Realizace staveb, zpracování projektové dokumentace a opravy obecního majetku
v roce 2014
Stavby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rekonstrukce chodníků v průtahu obce Kostel – samoobsluha u pošty; KD – samoobsluha u
Kafárně
Opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy na vjezdech do obce
Objížďka stř. Moravec
Obnova zeleně v obci Bohuslavice
Oprava vjezdu k RD Hurných, Freislerových a Barčových
Rekonstrukce střechy Hasičské zbrojnice
Instalace venkovních Fitness prvků pro seniory
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Projektová dokumentace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Projektová dokumentace Rekonstrukce chodníků na ul. Opavské
Opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy na vjezdech do obce
Objížďka střediska Moravec
Oprava vjezdu k RD Hurných, Freislerových a Barčových
Územní plán obce Bohuslavice
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci
Bohuslavice
Komunikace ul. Horní vč. infrastruktury
Rekonstrukce komunikace Záhumenní
Infrastruktura pro nové RD, p. č. 1554/10 vč. přeložky stáv. kanalizace ul. Na Svahu
Splašková kanalizace a ČOV Bohuslavice

Opravy obecního majetku (součást nákladových položek rozpočtu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oprava povrchu místních komunikací (Okružní)
Čištění Bohuslavického potoka
Oprava břehů na ul. Družstevní
Čištění, prohlídka a oprava kanalizace (samoobsluha u Kafárně – točna)
Špakovský rybník (oprava břehů)
Dům služeb (výměna oken a dveří)
Oprava chodníků v průtahu obce, kaluže – průběžně
Obnova kříže faráře Rothera na hřbitově

Důležité informace
Informace k vyúčtování vodného a stočného
Cena vodného pro rok 2013 a 2014 je 14,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2013 a 2014 je 3,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena za pronájem vodoměru je 80,- Kč vč. DPH.
Od 6. 1. 2014 bude správce vodovodu p. Birtek odepisovat stavy vodoměrů k 31. 12. 2013.
Žádáme občany, aby umožnili správci vodovodu přístup k vodoměru, aby mohl provést kontrolu a
odepsat skutečný stav. Po zpracování všech údajů a konečných stavů vodoměrů bude provedeno
vyúčtování. Každý odběratel vody obdrží koncem ledna příp. počátkem února závěrečnou fakturu
s vyúčtováním zaplacených záloh a skutečnou spotřebu vody za celý rok 2013.
Jana Janošová, tel. 553659064
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Cenový výměr 1/2014
Svoz a zneškodňování komunálních odpadů od 1. 1. 2014
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém zasedání 18. 12. 2013 projednalo a schválilo svým
usnesením č. 27/22 m) následující ceny za pravidelný svoz a zneškodňování tuhých komunálních
odpadů v obci Bohuslavice v roce 2014:
Objem
nádoby

Tarif

Počet obsluh

Cena v Kč /rok 2014/ 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

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

750,- 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 1/2014 nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2014 a zároveň tímto dnem pozbývá
platnost cenový výměr 1/2013.
Bohuslavice dne 18. 12. 2013

Ing. Kurt Kocián, v.r., starosta
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Schválený rozpočet obce Bohuslavice na rok 2014
Paragraf položka

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1341
1343
1351
1355
1361
1511
4112
4116

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
Poplatky za odnětí lesní půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostr.
Odvod výtěžku z provozu VHP
Odvod z výherních hracích přístrojů

Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy

Neinv.př.transfér - veřejně prospěšné práce

2219
Místní komunikace - prodej dlaždice,štěrk,písek
2310
2111 Vodné
2321
2111 Poplatek za užívání kanalizace
3314
Knihovna - členské příspěvky, kopírování
3319
2112 Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo
3341
2111 Hlášení MR
3349
2111 Inzerce ve zpravodaji
3392
2132 Pronájem kulturního domu - sál a banketka
3745
Péče o vzhled obce - prodej dřeva, pronájem
3612 2111,213 Příjmy z pronájmu bytu + služby
3613
2111 Služby k nájmu Domu služeb (plyn,elektřina)
3613
2132 Příjmy z pronájmu domu služeb
3632
2132 Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně
3639
Příjmy z pronájmu hospod.budovy-Svazarm
3722
2111 Platby občanů za popelnice
3722
2324 Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM
3745
Pronájem movit.věcí
6171
2111 Příjmy z poskyt.služeb - dovoz obědů do Závady
6171
2131 Příjmy z pronájmů pozemků
6171
2132 Příjmy z pronájmů Obecního domu
6171
2324 Přijaté příspěvky
6310
2141 Příjmy z úroků
6409
2343 Poplatek za dobývací prostor
4121 Věcná režie-Závada, Vřesina
Dotace územní plán
Dotace Studie proveditelnosti protipovodňových opatření
Dotace - výsadba zeleně

Příjmy celkem

Rozpočet v Kč

3 500 000
500 000
400 000
3 400 000
180 000
7 000 000
85 000
25 000
6 000
25 000
25 000
40 000
850 000
293 000
150 000
10 000
1 000 000
300 000
10 000
100 000
2 000
5 000
70 000
5 000
26 000
35 000
31 000
30 000
39 000
650 000
200 000
5 000
25 000
5 000
35 000
5 000
15 000
120 000
200 000
284 000
1 054 000
670 000

21 410 000

Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2014 schválilo zastupitelstvo obce dne 18. 12. 2013
usnesením č. 27/22 j)
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Paragraf položka

1014
1070
2212
2219
2221
2223
2310
2321
2341
2333
3113
3314
3319
3341
3349
3391
3392
3399

Komunikace - údržba,PHM, úklid sněhu, oprava komunikací
Pozemní komunikace chodníky - oprava,údržba
5193 Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí

Provoz vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní dílo - rybník oprava baštování
Údržba a čištění potoka, Studie proveditelnosti protipov.op.
Neinv.dotace na provoz základní školy

Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál
Ostatní záležitosti kultury (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
Poplatky za odbě podzemní vody
Údržba zeleně, dotace na zeleň

3612
3639
3631
4357
3632
3613
3723
3722
3729
3745
3749
4351
5311
4222
5512
6112
6171
3113
6409
6310
6320
6399

6310
6409

Výdaje
Pobíhající psi
Rybáři - elektřina

Péče o krajinu

5321
5331
5329
5163
5362
6121
8901
5141
5901

Pečovatelská služba Charita, sociální pomoc
Bezpečnost a veřejný pořádek -instalace kamer OÚ, KD
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
Úroky z úvěru
Rezerva

Výdaje celkem
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Rozpočet v Kč

3 000
2 000
500 000
50 000
100 000
35 000
500 000
600 000
100 000
770 000
1 900 000
40 000
500 000
30 000
95 000
20 000
550 000
90 000
850 000
8 000
25 000
250 000
60 000
170 000
120 000
350 000
700 000
240 000
1 244 000
50 000
20 000
170 000
200 000
300 000
1 200 000
3 150 000
150 000
200 000
75 000
15 000
115 000
300 000
6 503 000
185 000
75 000
500 000

23110000
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Financování
8115 Zůstatek r. 2013 (Běžný účet,popelnice)
8124 splátka úvěru 5 mil. na 5 let od r.2014)

Leden 2014

Paragraf položka

Financování celkem

2 700 000
-1 000 000

1 700 000

Z evidence obyvatel
Obec Bohuslavice k 6. 1. 2014 celkem 1675 obyvatel. V roce 2013 se narodilo 25 dětí, zemřelo 13
občanů, přihlásilo se 15 občanů, odhlášeno bylo 26 občanů.
Narozené děti v roce 2013 :
Vráblová Ema

Miketa Alois

Kubík Alexandr

Ostárek Jakub

Jiříková Agáta

Kuncová Markéta

Krupová Eliška

Ryšová Anna

Miketa Tomáš

Bočková Sára

Blaška Matěj

Miketa Michael

Mokrý Sebastian

Konečná Martina

Svačinová Samanta Marie

Grzenia Ondřej

Štefková Markéta

Buhla Tobiáš

Szturzová Markéta

Prchalová Viktorie

Cejpek Patrik Dominik

Gazdová Marie

Hrubá Sofie

Hrubá Amálie

Mokrá Veronika
Zemřelí spoluobčané v roce 2013 :
Dominiková Anna

Štefek Heribert

Postulka Heřman

Bizoň Petr

Dorna Jindřich

Heisig Gűnter

Paschková Marie

Stoklasová Anna

Mokrá Erna

Vitásek Milan

Fichnová Alžběta

Pawlik Miroslav

Heisig Kurt
S přihlášenými jmény, sňatkem, narozenými dětmi aj. se dostala do obce i nová příjmení Husták,
Čabla, Wöhl, Tvrz, Báňa, Horák, Pěcháček, Hrubý, Svačina.
Nejstaršími spoluobčany k 31. 12. 2013 jsou z žen paní Bernardina Chorovská – 101 let a z mužů
pan Erhard Kocián – 89 let.
Upozorňujeme čtenáře tohoto článku, že údaje o evidenci obyvatel mohou být neúplné či nepřesné
z důvodu, že obecním úřadům doposud nejsou podávány informace o změnách v evidenci obyvatel v
obci. Obecnímu úřadu byl nahlášen pouze celkový stav obyvatel k datu 6. 1.2014. Počty narozených,
zemřelých a přihlášených uvádíme dle podkladů, které vlastníme či dle znalostí poměrů v obci.

Leden 2014

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 253

Stránka | 10

Dotace na výměnu kotlů ústředního topení
Moravskoslezský kraj vyhlásil už 4. společnou výzvu Ministerstva životního prostředí a
Moravskoslezského kraje na tzv. kotlíkové dotace. Příjem žádostí byl zahájen 2. ledna 2014, na podatelně
Moravskoslezského Krajského úřadu v Ostravě. Alokovaná částka pro tuto výzvu je 60 milionů korun.
Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3. a vyšší emisní
třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu
pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun. Využijte možnosti a vyměňte svůj starý
neekologický kotel za nový pomocí finanční dotace. Bližší informace je možno získat na webových
stránkách www.kr-moravskoslzsko.cz, Životní prostředí, Společná výzva Ministerstva životního prostředí a
Moravskoslezského kraje pro podávání žádosti o výměnu kotlů nebo na obecním úřadě.
Ing. Kurt Kocián

Sdružení obcí Hlučínska aktivně pracovalo i v roce 2013
Konec roku je v každé oblasti našeho života ve znamení bilancování
dosažených výsledků a představování výhledů do budoucna do roku
nadcházejícího. A že toho ve Sdružení obcí Hlučínska nebylo málo…..
V roce 2013 totiž Sdružení obcí Hlučínska opět realizovalo mnoho aktivit směřujících k rozvoji
regionu a spokojenosti obyvatelstva v něm žijící. Mezi hlavní činnosti patřila mimo jiné i organizace
kulturních a společenských akcí, jako např. Bál Hlučínska v Kravařích, Den učitelů v Hlučíně,
Setkání chrámových sborů Hlučínska v Píšti, Setkání schol regionu Hlučínska ve Strahovicích,
Festivaly přeshraniční kultury v Tworkowě a v Hlučíně, setkání a spolupráce s podnikateli a
zemědělci, Darování krve se starosty Hlučínska a mnoho dalších akcí pro veřejnost.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo
národních programů. V letošním roce obdrželo dotace na realizaci projektů „Výměnou zkušeností
ke zkvalitnění života na Hlučínsku“ (MMR), „Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku“ (SZIF) a
„Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ (MSK).
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to pak
byly dotace na projekty "Partnerstvím k poznávání regionu" a "Na kole bez hranic" (Euroregion
Silesia - CZ) v rámci kterých byly vydány propagační materiály a cyklomapy.
V letošním roce byly navíc ukončeny také 2 další projekty financované z Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013, a to „Partnerstvím
k propagaci regionu“, v rámci kterého se SOH i polské gminy prezentovaly na výstavách
cestovního ruchu Regiontour 2013 v Brně (17. - 20. 1. 2013) a GLOB 2013 v Katowicích (22. - 24.
3. 2013) a „Festival přeshraniční kultury“, v rámci kterého proběhly dva festivaly (2. 6.
v Tworkowě a 14. 7. v Hlučíně), na kterých se prezentovaly folklorní soubory z Hlučínska i
spolupracujících polských gmin a byl vydán společný česko-polský zpěvník lidových písní.
Významným projektem pro rozvoj cestovního ruchu je jistě projekt „Česko-polský příběh na mapě
regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého bude vytvořen interaktivní mapový
portál ve 4 jazykových mutacích a aplikace pro chytré telefony.
V létě byla zahájena realizace šestého společného projektu „Hlučínsko a polské gminy očima
malířů a fotografů“ v rámci kterého proběhla fotografická soutěž pro veřejnost a byl vytvořen
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společný česko-polský kalendář s fotografiemi. V příštím roce nás čekají dva malířské plenéry a
výstavy s prezentací vytvořených obrazů a fotografií.
V lednu 2014 bude zahájeno vzdělávání v rámci projektu „Zahrada plná plodů a radosti“ (SZIF)
jehož cílem bude prohloubit u obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.
V současné době probíhají přípravy realizace projektu „Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji
regionu Hlučínska a partnerských gmin“, jehož součástí bude opět prezentace na veletrzích
cestovního ruchu v Brně a v Katowicích v roce 2014 a dva vzdělávací zájezdy pro představitele
SOH a polských gmin.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska,
spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů
naleznete na www.hlucinsko.com nebo také na internetové televizi www.hlucinsko.tv .
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem krásné a klidné prožití Vánočních svátků, úspěšný vstup do
roku 2014 a děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin,
vedoucím souborů, občanům, spolkům, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem
podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
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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/.
Za všechny zaměstnance Základní a mateřské školy Bohuslavice přeji všem v novém roce 2014
zdraví, radost z dětí, pohodu a spokojenost.
Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy
Ze života čtvrťáků a páťáků
Dne 10. 12. 2013 jsme spolu s paní učitelkou
Irenou a Míšou ve složení 4. a 5. třída navštívili
Vánoční Ostravu. Nejdříve jsme si prošli vánoční
trhy, kde jsme nakoupili dárečky pro své blízké a
potom jsme se šli posilnit do KFC (to nemůže
chybět). Naším hlavním cílem však byla
návštěva divadelního hry s názvem Pygmalion.
Domů jsme odjížděli plni zážitků z krásného a
zábavného představení a budeme doufat, že se
nějaká taková událost bude v nejbližší době
opakovat!
Účastníci výletu do Vánoční Ostravy

Školní družina
Prosinec jsme s dětmi prožili v duchu vánoční
atmosféry. Pomáhali jsme Ježíškovi s nadílkou,
vyráběli jsme dárečky pro všechny rodinné
příslušníky, zpívali jsme a poslouchali koledy,
povídali jsme si o zvycích a tradicích, které máme
v našich domovech.
Navštívil nás Mikuláš a nadělil nám sladkou
odměnu – perníčky. Ve čtvrtek 19. 12. 2013 přišel
i Ježíšek. Viděl, jak mu děti pomáhaly, byly hodné
a zanechal nám spoustu dárečků, které si děti hned
vyzkoušely a hrály si s nimi. Celou atmosféru
umocnila také vánoční hostina, kterou jsme si u
této příležitosti udělali.
Chtěla bych poděkovat za krásnou spolupráci a také za jakékoli dary, které poskytli rodiče do
prostor školní družiny a hlavně všem popřát jménem dětí i svým do Nového roku 2014 vše dětsky
čisté, krásné a upřímné.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. 1. 2014 koledovalo jedenáct skupinek tří králů za doprovodu dospělé osoby
v Bohuslavicích pro Tříkrálovou sbírku. Koledování bylo velmi úspěšné. Za radostné
poselství lásky, pokoje a míru do jednotlivých domácností, potvrzeného nápisem K+M+B
2014, byli obdarování finančními prostředky. Bohuslavičtí občané otevřeli své domovy a
svá srdce a byli ke koledníkům velmi štědří.
Sbírka v Bohuslavicích vynesla 81.980,- Kč, což je více oproti loňsku, kdy se vybralo
81.530,- Kč.
Všem dárcům patří upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Vedoucí skupinek

Číslo pokladničky

Částka

Anna Kocurová

2301

8.020,- Kč

Jana Janošová

2302

7.876,- Kč

Edita Pudichová

2303

9.621,- Kč

Markéta Freislerová

2304

5.333,- Kč

Pavlína Lasáková

2305

7.010,- Kč

Karin Herudková

2306

7.960,- Kč

Daniela Buriánová

2307

5.730- Kč

Jiří Vitásek

2308

5.465,- Kč

Jana Vitásková

2309

7.370,- Kč

Lucie Cyrusová

2310

8.465,-Kč

Marie Miková

2311

9.130,- Kč

CELKEM

81.980,- Kč
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Pozvánka SDH
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích zve občany dne 1. 3. 2014 od 20.00 hodin na tradiční
ples s pochováním basy. K tanci a poslechu hraje skupina UNICO. Předprodej vstupenek od 1. 2.
2014 u pí. Šebestíkové v prodejně ESO. Těšíme se na vaši návštěvu.

Plesová sezóna 2014
Leden
Sobota

11. 1. 2014

Myslivecký ples

Sobota

18. 1. 2014

Zahradkářský ples

Pátek

24. 1. 2014

Ples – Bohuslavický Oříšek

Neděle

9. 2. 2014

Maškarní ples MŠ

Sobota

15. 2. 2014

Maškarní bál pro dospělé – KPPK

Pátek

21. 2. 2014

Ples - Klub rodičů ZŠ

Neděle

23. 2. 2014

Maškarní ples ZŠ

Sobota

1. 3. 2014

Pochování basy SDH

Únor
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Řádky ze sportu
Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
V pondělí 30. prosince se konal další ročník turnaje ve stolním
tenisu, který se uskutečnil v sále kulturního domu. Zúčastnilo se
rekordních 37 hráčů, z toho 28 dospělých a 9 žáků. 11 účastníků bylo
z okolí – z Dolního Benešova, Píště, Kravař. Hrálo se ve dvou
kategoriích. Devět žáků se rozdělilo do dvou skupin, kde hrál každý
s každým. První dva vytvořili finálovou skupinu a opět hráli stejným
způsobem o celkové prvenství. Vznikla zajímavá situace, kdy se tři
nejlepší porazili navzájem a o vítězi rozhodl jediný set.
Nejšťastnějším byl Antonín Cigán, který se stal vítězem žákovské
kategorie, druhý byl Jiří Solich a na třetím místě se umístil Radim
Výtisk.
Dospělí hráči byli rozděleni do čtyř skupin, kde bojovali každý s každým.
Do vyřazovacích bojů postupovali první čtyři. Do semifinále se probojovali
Jiří Macháček, Alois Buhla, Vilém Kocián a Martin Hanák. Jiří Macháček
porazil Aloise Buhlu 3 : 0 a Martin Hanák Viléma Kociána 3 : 0. V boji o
třetí místo a nejlepšího hráče Bohuslavic zvítězil Alois Buhla nad Vilémem
Kociánem 3 : 1. Alois Buhla tak získal třetí příčku a zároveň byl nestarším
účastníkem turnaje. Ve finále si Jiří Macháček hladce poradil s Martinem
Hanákem 3 : 0 stal se vítězem turnaje. Nejúspěšnější hráči byli odměněni
cenami, které kromě SK Bohuslavice věnovala obec Bohuslavice a pro žáky
také pan Klos. Celá akce byla velmi kladně hodnocena účastníky turnaje i
pořadateli.
Mgr. Pavel Dominik
Karetní turnaj
Dne 26. 2. 2013 se uskutečnil již 9. ročník
MEMORIÁLU MIRKA POSPIECHA v karetní hře
„66“. Turnaje se zúčastnilo 27. hráčů všech věkových
kategorii. Turnaj byl zahájen bez větších problémů
v 15.00 hod. pod vedením nového rozhodčího
SIONA STUCHLÍKA. První kola byla velmi opatrná
což se projevilo na délce turnaje. Zajímavostí bylo
druhé kolo, kdy se u jednoho stolu sešlo docela dost
zvěře KOCUR, LIŠKA,VEVERKA. Během turnaje
nás opět vzorně zásoboval podpůrnými prostředky p.
Otík (opět určitě naposled). V závěru turnaje, kdy tyto prostředky temnily mysl se stala malá
nepříjemnost. Jeden z hráčů (tento druh zvěře v naších lesích nepotkáte, snad ZOO a Betlém)
nezvládl, že mu nešla karta a zbaběle utekl domů. Nahradit ho musel rozhodčí turnaje SION.
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Po 6. hodinách litého boje došlo ke shodě v počtu bodů na 1. místě,
takže o vítězi musel rozhodnout duel mezi PETREM KOTEM KOCUREM
a MARTINEM MIČKOU. O vítězi turnaje rozhodla až neskutečně dobrá
karta, která přisoudila vítězství PETRU KOTOVI (snad se projevilo, že
měl svého osobního trenéra i maséra). Na 2. místě se tedy umístil nováček
turnaje MARTIN MIČKA a 3. místo připadlo po dalším duelu JANU
ZAJDOVI, výčepnímu z místního občerstvovacího zařízení. Vítěz turnaje
obdržel putovní pohár + obálku a právo zaplatit „LAGU“ pro všechny
účastníky. Všichni další obdrželi diplom (o které se postaral PJOTŘIK
BREUER) a nějakou hodnotnou cenu o které se postarali účastníci turnaje.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny adepty této hry na jubilejní 10.
ročník, aby se zapojili aktivně a nechodili jenom ……., s pozdravem
MALÁ DÁVÁ!
Martin Kučera
Vánoční turnaj v nohejbale
Tradičně na svátek svatého Štěpána proběhl v tělocvičně základní školy v Bohuslavicích další
ročník vánočního turnaje v nohejbale „Memoriál Jana Kotzura“. Do tohoto ročníku se přihlásilo
celkem sedm družstev, dvě družstva z Bohuslavic, dvě z Vřesiny, jedno z Bolatic, Hlučína a Opavy.
V turnaji, hraný na dva vítězné sety, každý s každým, celkově zvítězilo družstvo z Opavy.
Organizátoři a účastníci děkují obci Bohuslavice a dalším sponzorům za ceny věnované do
turnaje.

Tabulka:
1. Opava
2. Vřesina I
3. Vřesina II
4. Bohuslavice I
5. Bolatice
6. Bohuslavice II
7. Hlučín
Jiří Mika

Tréninky žáci
Trenéři žáků oznamují, že tréninky začnou v sobotu 11. 1. 2014 od 13.30 – 15.00 hod. a pak
vždy v pondělí od 16.30 – 18.00 hod. Tyto tréninky budou vždy v pondělí a v sobotu v uvedeném
čase.
Lubomír Škrob
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Náboženský život – Svátost smíření
Druhou svátostí, kterou můžeme přijmout je svátost smíření, nazývána také svátost pokání (zpověď). Ve
křtu se nám odpouští všechny hříchy, jelikož ale člověk je slabý a hříšný, potřebuje i po křtu svátost, která
v něm bude obnovovat Boží život a nabízet odpuštění a smíření s Bohem i lidmi. Svátost smíření je svátost,
ve které se Bůh sklání k člověku ve svém milosrdenství. Podstatu této svátosti nám nejlépe může vyjádřit
Ježíšovo podobenství o marnotratném synu (Bible LK 15, 11-32), ve kterém je Bůh ukázán jako otec, který
čeká a vyhlíží svého ztraceného syna a následně ho přijímá, odpouští mu a nabízí život ve své blízkosti se
všemi jeho výsadami.
Svátost smíření ustanovil Ježíš, když se o Velikonocích zjevil apoštolům a vyzval je „Přijměte Ducha
svatého, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20,
22-23).
Tuto svátost můžu a mám přijmout pokaždé, když se dopustím těžkého hříchu, nebo když mé svědomí je
zatíženo větším množstvím hříchu lehkých. To znamená, že svátost smíření není vázána jenom na svátky,
životní oslavy, úmrtí nebo mše svaté za rodinu. Hlavním úmyslem k přijetí této svátosti je smíření s Bohem
a obnovení našeho vztahu k němu. Kromě odpuštění hříchů mi tato svátost nabízí milost posvěcující – sílu
k tomu, abych se stával lepším člověkem.
Podmínek pro platné přijití této svátosti je několik:
1. Zpytování svědomí – znamená samotnou přípravu na tuto svátost. Je potřeba si na to najít čas a klid.
V modlitbě stanout před Boží tvář a prosit Boha, aby mi dal poznat mé chyby a slabosti. V této věci
mi může pomoc zpovědní zrcadlo, které se nachází v kancionálu.
2. Lítost – je nejdůležitější části svátosti smíření. Bez ní je svátost neplatná. Můžu ji vyjádřit osobní
modlitbou.
3. Předsevzetí – je součásti lítosti. Je to rozhodnutí, že se budu snažit všemi možnými prostředky o
nápravu. U některých hříchu je součásti lítosti a předsevzetí nutný konkrétní skutek. (např. v případě
pomluvy - omluva, krádeže - vrácení ukradené věci, poškození cizího majetku – náprava apod.) Tyto
konkrétní skutky jsou nedílnou součástí svátosti smíření.
4. Vyznání hříchu – vyznávám své slabosti a hříchy před knězem, který má moc mi zprostředkovat
odpuštění. Kněz samotný je vázán přísným zpovědním tajemstvím. Odpuštěny jsou jen ty hříchy,
které jsou vyznány a upřímně litovány, proto je potřeba vyznat pravdivě všechny hříchy, nikoliv jen
jejich část.
5. Rozhřešení – kněz hříchy vyslechne (případně se může zeptat na další okolnosti), dá kajícníkovi
krátké povzbuzení a modlí se nad ním modlitbu rozhřešení. „Bůh – Otec veškerého milosrdenství,
smrtí a smířením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchu nám dal svého Svatého
Ducha, at´ ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhřešení ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Pokud jsem se správně vyzpovídal a dostal rozhřešení, mám
jistotu Božího odpuštění a nemusím se již nikdy k vyznaným hříchům vracet.
6. Pokání – není nahrazením hříchu, ale má v mém srdci vzbudit větší touhu a lásku po Bohu. Proto se
často za pokání dává nějaká modlitba, ale může to být i konkrétní skutek. Pokání mám splnit do další
zpovědi tzn. že to nemusí být hned. Doporučuje se ale splnit ho co nejdříve (aby na to člověk
nezapomněl). K pokání máme přidat děkovnou modlitbu za odpuštění.
V naší farnosti je příležitost ke zpovědi vždy půl hodiny přede mši svatou, kromě nedělní mše v 10 hod.
Před svátkami jsou zpovědní dny, kdy zpovídají i cizí zpovědníci. Po osobní domluvě je možno tuto svátost
přijmout kdykoliv. Svátost smíření je jedním se vzácných okamžiků v životě křesťana, kdy můžeme
zakoušet nekonečnou Boží lásku a milosrdenství. Přeji vám i sobě, abychom v této svátosti vždy nacházeli
sílu k lepším začátkům a jistotu Božího přijetí.
P. Kazimír Buba, farář
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci lednu 2014
Ďurina Zdeněk
Vašková Vlasta
Češlová Anna
Obrusníková Jana
Žídková Marie
Kučera Herman
Novák Josef
Benková Anna

N

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