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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do nového roku 2015, a proto
mi dovolte, abych nám ještě jednou popřál
hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a
vzájemné tolerance v tomto roce.
V krátkém ohlédnutí za prosincem, kdy jsme
prožívali adventní a vánoční dobu si připomeňme
Mikulášskou nadílku, kterou pro děti připravil
Bohuslavický
oříšek,
Vánoční
jarmark,
v průběhu kterého jsme oslavili 40 let otevření
kulturního domu v Bohuslavicích a představení
Živého Betléma v provedení Scholy a mládeže.
Uskutečnily se také tradiční turnaje v nohejbalu,
v karetní hře „šestašedesát“ nebo ve stolním
tenisu. Mnoho z nás si po „vánoční zátěži“
protáhlo své tělo na některém z pochodů do
krásně zasněženého okolí Bohuslavic.
Závěrem roku se podařilo dokončit všechny
naplánované stavební práce na místních
komunikacích a opravit břehy Špakovského
rybníka.
V prosinci se konalo 2. zasedání obecního
zastupitelstva, které schválilo několik velmi
důležitých dokumentů. V první řadě to je
rozpočet obce na rok 2015 a dále dokument,
který se připravoval několik let, tj. územní plán
Bohuslavice. Dobrou zprávou je také to, že
nedošlo ke zvýšení cen za odvoz komunálního
odpadu, ani za vodné a užívání kanalizace.
Máme před sebou nový rok s mnoha úkoly a
výzvami. Přáním vedení obce a zastupitelstva je
posunout obec zase o kus dál. O
nejvýznamnějších investičních akcích, opravách
[Zadejte text.]
a nákupech
se rozhodovalo na prosincovém
zasedání. Prioritou pro rok 2015 zůstává
dokončení oprav chodníků a vybudování
zpevněné komunikace okolo Moravce.

Samozřejmě budeme pokračovat v postupných
opravách místních komunikací a kanalizace
v obci. Připravujeme také projekt na obnovu
interiéru kulturního domu Bohuslavice.
V nejbližším období nás čeká zahájení plesové
sezony. Jednotlivé spolky a organizace pro Vás
připravují svoje bály, na které jste srdečně zváni.
Věřím, že vzájemným porozuměním a spolupráci
se nám podaří uskutečnit co nejvíce
z naplánovaných úkolů a také zajistit kvalitní a
smysluplné kulturní a sportovní akce pro občany
Bohuslavic i okolí.

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 47. jednání dne 10. 12. 2014
zabývala následujícím programem:
Rada obce Bohuslavice schválila:
Výsledky hospodaření za období I. – XI. 2014.
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Navýšení nejvyššího počtu dětí mateřské školy z původních 98 na 105 dětí celkem a navýšení počtu
stravujících se ve školní jídelně – výdejně mateřské školy z 98 na 105.
Navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve Školní jídelně Bohuslavice ze současného
počtu 400 stravovaných na 470 stravovaných celkem.
Dodatek ke smlouvě o pronájmu prostor určených k podnikání v budově Domu služeb.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Hlučín, o výkonu přenesené působnosti v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí.
Doplnění kulturní komise o ředitelku ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 16. 12. 2014 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Daniel Buhla, Robert Lasák a Bc. Andrea Matýsková konstatuje, že
na dnešním 2. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů obecního zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Tomáš Gruň a Ing. Jiří Kocián. Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 2/2 a) schválilo:
Daniela Buhlu, Roberta Lasáka a Bc. Andreu Matýskovou za členy návrhové komise a Ing.
Tomáše Gruně a Ing. Jiřího Kociána za ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 2/2 b) schválilo:
Upravený program 2. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 2/2 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XI/2014. Celkové příjmy za 01-11/2014
činily 24 874 318,63 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 1 893,57 Kč,
zůstatek z roku 2013 ve výši 2.568.822,86 Kč a splátka úvěru ve výši – 750 000,- Kč. Celkové
příjmy vč. financování za 01-11/2013 činily 26 695 035,06 Kč. Celkové výdaje za 01-11/2014
činily 19 652 194,14 Kč. Peněžní zůstatek k 30. 11. 2014 byl ve výši 7 042 840,92 Kč, z této
částky činil zůstatek na běžném účtu 745 257,25 Kč, na účtu za domovní odpad 50 509,00 Kč a na
účtu u ČNB 6 247 074,67 Kč.
usnesením č. 2/2 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 6 bez výhrad.
usnesením č. 2/2 e) schválilo:
Seznam investičních akcí, vypracování projektů a oprav obecního majetku v roce 2015.
usnesením č. 2/2 f) schválilo:
Cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci z programu Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko na obnovu interiéru KD Bohuslavice od firmy INNOVA Int. s.r.o. Jílová
1913/14, 702 00 Ostrava.
Komisi pro přípravu podkladů k akci Obnova interiéru KD Bohuslavice. Složení komise: Mgr.
Pavel Dominik, Bc. Andrea Matýsková, Radek Kotzur, Ing. Ondřej Mokrý, Leo Vitásek, Ing.
Tomáš Gruň, Robert Lasák.
Výběrovou komisi pro výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci Obnova interiéru KD
Bohuslavice v případě, že cena projekčních prací bude do 200 000,- bez DPH. Složení komise:
Bc. Andrea Matýsková, Radek Kotzur, Ing. Ondřej Mokrý, Leo Vitásek, Ing. Tomáš Gruň.
Pověření firmy INNOVA Int. s.r.o. Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava, provedením výběrového
řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce Obnova interiéru KD Bohuslavice, pokud
cena projekčních prací bude vyšší než 200 000,- Kč bez DPH.
Pověření firmy INNOVA Int. s.r.o. Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava, provedením výběrového
řízení na dodavatele akce Obnova interiéru KD Bohuslavice.
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Pověření rady obce schválením SOD s firmou INNOVA Int. s.r.o. Jílová 1913/14, 702 00
Ostrava, na provedení výběrových řízení veřejných zakázek na dodavatele projektových prací a
dodavatele stavebních prací.
Pověření rady obce schválením SOD s dodavatelem Obnova interiéru KD Bohuslavice a pověření
starosty obce podpisem smlouvy s dodavatelem.
usnesením č. 2/2 g) schválilo:
Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice - příspěvkové organizace na rok 2015.
Dotace organizacím, spolkům a sdružením na rok 2015 dle pozměněného návrhu.
Sociální fond obce Bohuslavice na rok 2015
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2015.
usnesením č. 2/2 h) rozhodlo:
o námitce, kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno podáním ze dne 7.8.2014, viz.
příloha č.6 předloženého materiálu – Opatření obecné povahy, námitka ozn. pod č. 28, a to:
Vyhovět námitce, (tzn. budou vypuštěny z veřejného prostranství plochy dopravní infrastruktury
silniční).
usnesením č. 2/2 i) rozhodlo:
o námitce, kterou podali Marie Kociánová, Rudolf Kocián, Petr Dostál, Alena Richterová, Jiří
Richter, Marie Miketová, Petr Miketa, Markéta Kučerová, Nákladní doprava - Dan Horák, s.r.o.,
podáním ze dne 13.8.2014, viz. příloha č. 6 předloženého materiálu – Opatření obecné povahy,
námitka ozn. pod č. 29, a to: Nevyhovět námitce, (Plocha občanského vybavení - hřbitova - ozn.
Z52 pro možné rozšíření hřbitova zůstane - tzn. Návrh ÚP zůstane beze změn).
usnesením č. 2/2 j) vydává
v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy územní plán Bohuslavice.
usnesením č. 2/2 k) schválilo:
Cenový výměr č.1/2015 za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2015 příloha zápisu.
usnesením č. 2/2 l) schválilo:
Cenový výměr č. 2/2015 za vodné a odvádění odpadních vod na období od 1.1.2015 do
31.12.2015.
usnesením č. 2/2 m) schválilo:
odklad zřízení zvláštního účtu pro plán obnovy vodovodu a kanalizací s tím, že finance na
obnovu a výstavbu vodovodů a kanalizací v roce 2015 budou čerpány z provozních prostředků
obce.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
 Informaci o příjmu daní v roce 2014.
 Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2014.
 V případě nepřidělení dotace na akci Obnova interiéru KD Bohuslavice bude celý projekt
realizován postupně z prostředků obce.
 Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2015 a informaci o rozpočtovém provizoriu
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2015.
 Složení inventarizační komise pro rok 2014
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Tomáš Gruň
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Ing. Jiří Kocián
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
V Bohuslavicích dne 16. 12. 2014
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Další informace z 2. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2015
Paragraf položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1341
1343
1351
1355
1361
1511
4112
4116
2219
2310
2111
2321
2111
3314
3319
2112
3341
2111
3349
2111
3392
2132
3612 2111,2132
3613 2111,2132
3632
2132
3639
3722
2111
3722
2324
3745
6171
2111
6171
2131
6171
2132
6171
6310
6409
2343

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
Místní komunikace - dlaždice,štěrk,písek - prodej
Vodné
Poplatek za užívání kanalizace
Knihovna - členské příspěvky, kopírování
Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo
Hlášení MR
Inzerce ve zpravodaji
Pronájem kulturního domu - sál a banketka
Příjmy z pronájmu bytu + služby
Příjmy z pronájmu Domu služeb - květinářství
Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně
Příjmy z pronájmu hospod.budovy - kadeřnictví
Platby občanů za popelnice
Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM
Příjmy z pronájmů nářadí, traktor
Příjmy z poskyt.služeb - dovoz obědů do Závady
Příjmy z pronájmů pozemků
Příjmy z pronájmů Obecního domu
Ostatní příjmy - činnost místní správy
Ostatní příjmy z finančních operací - úroky,atd.
Poplatek za dobývací prostor
Příjmy celkem

Rozpočet v Kč
3 500 000
500 000
400 000
3 600 000
100 000
7 800 000
85 000
25 000
7 000
45 000
80 000
25 000
1 000 000
299 141
39 000
15 000
1 050 000
250 000
13 000
130 000
2 000
6 000
75 000
26 000
50 000
30 000
62 000
680 000
200 000
15 000
25 000
16 000
30 000
10 000
20 000
120 000
20 330 141

Leden 2015

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 265

Stránka | 6

Rozpočet v
Paragraf
položka Výdaje
Kč
1014
Pobíhající psi
20 000
1070
Rybáři - elektřina
2 000
2212
Komunikace - údržba,PHM, úklid sněhu, oprava MK
600 000
2219
Pozemní komunikace chodníky - oprava,údržba
50 000
2219
6121 Rekonstrukce chodníků Opavská
3 400 000
6121 Vypracování projektů - cyklostezky, komunikace
300 000
2221
5193 Dopravní obslužnost
100 000
2223
Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí
35 000
2229
6121 Obchvat Moravce - zpevněná komunikace
1 000 000
2310
Provoz vodovodu
500 000
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
600 000
2321
6121 Technické zhodnocení kanalizace
1 500 000
2333
Údržba a čištění potoka, oprava břehu potoka
600 000
3113
6121 Školní jídelna - konvektomat
500 000
3113
Neinv.dotace na provoz základní školy
1 900 000
3113
5321 Náklady na provoz odloučeného prac. MŠ Závada
186 000
3314
Knihovna - nákup knih, předplatné, materiál
40 000
3319
Ostatní záležitosti kultury (propagace, kronika, atd.
400 000
3341
Obecní rozhlas
30 000
3349
Obecní zpravodaj
100 000
3391
Mezinárodní spolupráce -družba Slovensko
30 000
3392
Kulturní dům - provozní výdaje
550 000
3392
6121 Rekonstrukce interiéru kulturního domu
3 837 000
3399
Sbor pro občanské záležitosti
90 000
Dotace ostatním spolkům a organizacím, církvi
714 500
3612
Byt Kilovna
5 000
3613
Dům služeb
70 000
3631
Veřejné osvětlení
250 000
3632
Provoz hřbitova
100 000
3639
Hospodářská budova -kadeřnictví D.Ostráková
25 000
3722
Platby firmě OZO za svoz popelnic od občanů
700 000
3723
Za svoz velkoob. odpadu a likvidace bioodpadu
450 000
3739
Poplatky za odběr podzemní vody
240 000
3745
6122 Sekačka
100 000
3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
400 000
4222
Veřejně prospěšné práce
200 000
4350
Domov pro seniory čp. 235
50 000
4351
pečovatelská služba a pomoc, mimořádné příspěvky
20 000
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
10 000
5512
Požární ochrana
300 000
6112
Místní zastupitelské orgány
1 200 000
6171
Činnost místní správy, sociální fond
3 150 000
6310
Služby peněžních ústavů
95 000
6320
Pojištění majetku obce
125 000
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5362 platby daní - DPH, daň z příjmů PO za obec
Neinv.dotace sdružením obcí Hlučínska
5901 Rezerva
Výdaje celkem

200 000
70 000
1 685 641
26 530 141

položka Financování
8115 Zůstatek r. 2014 (Běžný účet,popelnice, ČNB)
8124 splátka úvěru 5 mil. na 5 let od r.2014-2018)
Financování celkem

7 200 000
-1 000 000
6 200 000

Přehled realizovaných zakázek nad 5000,-- za rok 2014
Akce
finanční náklad:
oprava chodníků II
3 270 600 Kč
oprava výtluků na komunikacích
73 152 Kč
oprava místních komunikací: ulice Záhumenní
848 053 Kč
ulice Horní
183 315 Kč
vjezd škola – zámková dlažba
286 132 Kč
ulice Okružní po opravě kanalizace
207 819 Kč
zpevněné plochy na hasičárně pro výjezd zásahového vozidla
57 511 Kč
čištění a kamerové revize kanalizace, Kafarňa - konec obce na Závadu
290 238 Kč
oprava kanalizačních šachet
510 139 Kč
oprava břehu potoka na ulici Družstevní
421 401 Kč
oprava břehu rybníků:
Špakovský, Komorový – pod Kilovňou, u točny na Závadu
308 307 Kč
čištění potoka s úpravou betonových kachlí
68 820 Kč
instalace prvků pro seniory
109 471 Kč
výměna oken - dům služeb
72 475 Kč
oprava ohradní stěny hřbitova
27 352 Kč
hřbitov - obnova kříže Rotter
61 313 Kč
územní plán Bohuslavice
42 350 Kč
dotační programy:
ozelenění obce
518 363 Kč
ozelenění školy
359 078 Kč
celkem:

7 715 889 Kč
Petr Herudek
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Dotace jednotlivým spolkům a organizacím na rok 2015
Název organizace
Sportovní klub Bohuslavice
FBC Vlašák Bohuslavice
Spolek zahrádkářů Bohuslavice
Klub rodičů ZŠ Bohuslavice
Rybářský spolek Bohuslavice
Mládež Bohuslavice
Římskokatolická farnost Bohuslavice
Folklorní soubor Vlašanky
Klub paličkářek Bohuslavice
Klub pernikářek Bohuslavice
HC Buldoci - hokej
Včelaři
Bohuslavický Oříšek
Hasiči - mládežnické družstvo
SPCCH - invalidé
Klub rodičů MŠ Bohuslavice
Senior klub Bohuslavice
Myslivecké sdružení Bohuslavice
Volejbalový klub
Strassenfest
Klub jógy
c e l k e m v Kč

dotace 2015
300 000
10 000
20 000
10 000
25 000
17 000
100 000
5 000
5 000
5 000
30 000
7 000
20 000
106 500
3 000
7 000
5 000
20 000
10 000
5 000
4 000
714 500

Na obecním úřadě jsou připraveny smlouvy o poskytnutí dotací jednotlivým
organizacím a spolkům. Žádáme vedoucí organizací, aby se dostavili na OÚ
k podpisu smlouvy.
Následně bude upřesněn termín poskytnutí dotace, bližší informace podá p.
Janošová, tel. 553 659 064.
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Plán investic, investičních akcí a oprav obecního majetku v roce 2015
Název akce
popis prací
ulice Opavská
oprava chodníků
ulice Sokolská
oprava kanalizace + komunikace
ulice Polní
nový povrch (cca 80m)
ulice Kozmická
nový povrch (od p. Nevřely za zahr.chatu)
Bohuslavický potok oprava břehů u točny
chodníky kulturní dům oprava chodníku
hasičská zbrojnice zateplení - v případě dotace, oprava střech
kulturní dům
stavební úpravy interiéru, nové vybavení
konvektomat do ŠJ
sekačka pro obec
pozemek 1554/10 (prodloužení ul. Na Svahu)
ulice Okružní
příprava na realizaci v roce 2016
zvýšení dopravní bezpečnosti:
vjezdy do obce, ostrůvky, semafory - příprava na realizaci
Dům Vincence Hurníka - náhradní řešení

projekt
ne
ne
ne
ne
ne
ne
nový projekt

projekt
projekt
stávající projekt
příprava projektu

Připravila komise místního rozvoje a rada obce

Další informace
Informace z evidence obyvatel 2014
Obec Bohuslavice měla ke dni 31. 12. 2014 celkem 1691 obyvatel.
V roce 2014 se narodilo 21 dětí, zemřelo 18 občanů, k trvalému pobytu se přihlásilo 20
občanů, odhlásilo se 13 občanů.
Narozené děti v roce 2014 :
Staněk Matouš
Ječmínek Dominik
Tulis Petr
Kubíková Gabriela
Šramelová Adéla
Heisigová Liliana
Lampová Rozálie

Chříbková Isabella
Eichler Matěj
Tomaschek Nicolas
Dominiková Madlen
Hiltavská Terezie
Skowronková Natálie
Manuschová Zuzana

Faika Matěj
Halířová Adéla
Kubíková Jana
Mokrá Eliška
Štefek Jakub
Kačmář Oliver
Manuschová Jana
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Zemřelí v roce 2014 :
Tomíčková Hedvika
Kučera Linus
Hluchník Josef
Kotzur Helmut
Tvrzová Zdeňka
Benková Anna

Fussová Elfrída
Vašková Vlasta
Štefková Alžběta
Čížová Adéla
Kubíková Terezie
Poslední Zdeňka

Pachula Alois
Tomaschková Ilse
Bc. Stuchlíková Marcela, Dis
Chorovská Bernardina
Blokšová Edeltrauda
Kubíková Marie

Nová příjmení v obci za rok 2014 : Laskovský, Višnický, Fazekaš, Bílý, Fojtů, Hanske.
Nejstaršími našimi spoluobčany jsou z žen paní Marie Stoczková (93let) a z mužů pan Erhard
Kocián (90 let).
U této příležitosti se obracíme na rodiče s trvalým pobytem v obci, jimž se narodilo dítě, aby
se příležitostně dostavili na obecní úřad s rodným listem dítěte. Děkujeme.
Karla Krupová

Daň z věcí nemovitých pro rok 2015
Obecní úřad v Bohuslavicích připomíná občanům (kterých se týkaly komplexní pozemkové
úpravy v roce 2014) jejich povinnost podat do 31. 1. 2015 přiznání k dani z věcí
nemovitých pro rok 2015. Informace již byla zveřejněna ve zpravodaji na měsíc prosinec
2014. Tiskopisy k této dani jsou na obecním úřadě.
Cena pozemků v daňovém přiznání A (orná půda, chmelnice, zahrada, ovocný sad), B (trvalý
travní porost-dříve louka, pastvina) činí v obci Bohuslavice 9,49 Kč/m², C (hospodářský les)
činí 3,80 Kč/1m².

Pozvánka
Občanské sdružení Klub Přátel Prajzských Kapel si vás dovoluje pozvat na další ročník
maškarního bálu pro dospělé, který se bude letos konat 7. února na sále KD v Bohuslavicích.
A co že vás letos čeká? Štědré pohoštění, bohatá tombola, diskopárty v rytmu oldies a ty
nejpovedenější masky budou sladce odměněny. Ta nejlepší navíc nádherným dortem.
Slosovatelné vstupenky jsou k dostání u pí. Šebestíkové v Bohuslavicích v prodejně ESO
naproti kostela za 150Kč, nebo na telefonu 723523732.
Přijďte pobavit sebe i ostatní.
Za os KPPK zve Ondřej Šebestík

SDH - Předprodej vstupenek
Sbor dobrovolných hasičů sděluje zájemcům, že jsou od 10. 1. 2015 v předprodeji vstupenky
na Ples s pochováním basy. Vstupenky lze zakoupit u pí. Anežky Šebestíkové v prodejně ESO.
Srdečně zvou hasiči.
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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/.

Projekt „Stage 14“
N aše škola se ve školním roce 2013/2014 zapojila do evropského projektu s názvem Stage 14,
pořádaného Stavební školou v Opavě. Cílem projektu bylo propojení vzdělávacích aktivit základní
škol a stavební školy, která poskytla základním školám (celkem se zúčastnilo 21 základních škol)
metodickou pomoc a materiály při výuce vzdělávacích oblastí: ICT a Člověk a svět práce. To vše za
pomocí zážitkového učení a praktických činností, při nichž se žáci nižšího a vyššího stupně
inovativními metodami postupně seznamovali s technickými obory stavebnictví a geodézie.
Stavební škola vypracovala pro základní školy konkrétní materiály určené do výuky. Žáci ZŠ
vytvářeli např. půdorysy bytu, domu, papírové modely domů, pracovali s GPS a mapami. Také žáci
navštívili stavební školu, kde modelovali domky v profesionálním programu ArchiCAD. V rámci
tohoto projetku proběhly akce:

Leden 2015










Zpravodaj obce Bohuslavice č. 265

Stránka | 12

Návrh bytu – homestyler
Nemovitosti a evidence
Malí mezi velkými
Soutěž s GPS navigací
Návrh modelu města
Soutěž "Najdi si svou kešku"
Hotel Paradise na stavebce
Workshop základních škol na opavské stavebce

Touto cestou děkujeme paní ředitelce Ing. Karle Labudové za výbornou spolupráci při aktivitách,
které byly na profesionální úrovni. Doufám, že v příštím roce se setkáme u aktivit soutěž „Najdi si
svou kešku“ a Hotel Paradise.
Mgr. Karla Poštulková

Soutěž ZŠ – „Hotel Paradise“

Dne 4. 12 a 5. 12. 2014 se uskutečnila na opavské stavebce soutěž
ZŠ s názvem Hotel Paradise projektu Stage 14. Žáci ZŠ vytvořili
čtyřčlenné týmy, které měly za úkol postavit ze stavebnice Cheva
hotel dle vlastní fantazie. Naše družstvo ve složení A. Matýsková,
J. Pašek, T. Blokscha a A. Gruň si v hodinách Časp vytvořili
technický výkres svého hotelu a obrázek vytiskli na počítači.
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Z kostek stavebnice Cheva postavili za 1,5 hodiny krásný hotel. Z 20 škol měla tříčlenná porota
složená z architekta Ing. Tomáše Fischera, stavební inženýrky Ing. Jany Kolovratové a studenta 4.
ročníku Radka Oslizla vyhodnotit tři nejlepší práce. Posuzovali nejen vzhled a kreativitu, ale také
funkčnost stavby. A jak to celé dopadlo? Naši
„Supermani“ (tak se jmenovali) skončili na 2.
místě, 1. místo obsadila ZŠ Oldřišov, 3. místo
získala ZŠ Dolní Benešov. Náš tým si odnesl
krásný dort a drobné dárky. Mockrát
děkujeme stavební škole za krásně prožitý
den.
(Více fotografií naleznete na webových
stránkách školy.)
Mgr. Karla Poštulková

Brloh
Brněnská logická hra
Tento rok se brlohu zúčastnila 8. Třída.
Je to týmová soutěž pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií.
Každý tým smí mít nejvýše čtyři členy. Semifinále je rozděleno do tří kol probíhalo výhradně na
internetu. Úkolem týmu bylo nalézt odpověď na 10 logických úloh. Úlohy byly velmi obtížné. A jak
jsem dopadli? 41 skupin bylo přihlášených z Moravskoslezského kraje a z celé ČR. 535 skupin.

Tým
ictaci

Predators
Med Vídci

Jména
Adam Ohřál,
Barbora Lehnerová,
Dominik Fuss,
Jan Ryška
Daniel Skroch,
Michal Škrob,
Jan Rychvalský
Kateřina Prokopová,
Hana Krištofová,
Elen Biegonová

Pořadí v ČR

Pořadí
v Moravskoslezském
kraji

318

19

323

20

304

16
Mgr. Karla Poštulková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
V letošním prosinci jsme se s dětmi připravovali pilně na vánoční svátky. Hned 1. 12. 2014 jsme
navštívili s dětmi perníkovou výstavu v kulturním domě, na které jsme se také podíleli. Mikuláš nás
jako každý rok navštívil 5. 12. 2014 a zanechal nám naše oblíbené perníčky. V úterý u příležitosti
třídních schůzek a školního trhu jsme s dětmi připravili malou výstavku našich výrobků, a prodávali
jsme naše vyrobené perníčky. A tento krásný vánoční čas jsme završili 18. 12. 2014 zpíváním koled
s paní ředitelkou a nadílkou ve školní družině. Děti byly šikovné a moc hodné, proto je Ježíšek
obdaroval novými hračkami a hrami. Zároveň si odnesly domů své výrobky a tím potěšily své
blízké.
Chtěla bych poděkovat klubu pernikářů a pernikářek za
krásnou spolupráci, dále všem kdo si zakoupili perníčky u
čarodějnic z perníkové chaloupky a tím podpořil školní
družinu. Finanční obnos pokryl náklady a zároveň byl
ziskový. Vybraná částka bude použita na tvoření školní
družiny s místní knihovnou. Děkuji moc za spolupráci
Marii Mikové a také dvěma čarodějnicím. Ještě bych
chtěla poděkovat všem rodičům za spolupráci a jakékoli
dary, které poskytli školní družině.
Jménem dětí i svým přeji všem do Nového roku 2015 vše
dětsky čisté, krásné a upřímné.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Řádky ze sportu
Řádky z hasičů
HASIČI-pro někoho obyčejná složka, pro
někoho spolek kamarádů, ale pro někoho
životní styl.
V průběhu loňského roku mě oslovila
skupinka mladých kluků, Ondra Mika, Jiří
Pašek, Jiří Lasák, Daniel Kotzur, Lukáš
Dominik,
Jaroslav
Kubík,
Radim
Rychvalský a Honza Vitásek, abych se o
ně staral a vedl v Hasičském sprotu. Kluci
dlouhá léta chodili k žákům, které vedl
Petr Kubík a Petr Borzutzký, a tento sport
je oslovil. Ano SPORT. Dobrovolní hasiči nejsou jen lidé, kteří pomáhají druhým na úkor svých
zájmů, ale i lidé kteří sportují třeba jako atleti, nebo fotbalisté. Hasičský sport je už i olympijským
sportem a v r. 2009 bylo dokonce toto olympijské klání u nás v Ostravě Porubě. Kluci zatím dělají
jen disciplínu požární útok. Pro ty, co neví „o co go“ tak je to disciplína o sedmi lidech, kteří v co
nejrychlejším čase imitují zásah ( sestřiknutí terčů, naplnění terčů). Každý má své místo. Košař,
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špluchař potažmo mezispoj, strojník, bečkař, rozdělovač a dva proudaři. Sezona začíná většinou
koncem Května a končí koncem Září. Je to perných zhruba 18 víkendů.
V loňském roce kluci odjeli cca. 10 soutěží a okoukavali co se dalo. V letošním roce jsme se trochu
rozjeli a snažíme se vrátit SDH Bohuslavice – muži na startovní listiny různých obcí, soutěží a lig.
V tomto roce se tři kluci rozhodli ukončit působení v požárním sportu, snad se někdy vrátí, ale
okamžitě je nahradili David Pašek, Lukáš Freizler. Je to teď sice přesně 7 lidí, a to je minimum, ale
musím doufat, že v příštím roce se k nám opět někdo přidá a získáme nahradníka-y, nebo dokonce
družstvo B. V letošním roce jsme absolvovali 30 soutěží a asi 38 ostrých útoků. Pro představu, je to
zhruba 15 víkendů strávených mimo obec na soutěžích. Některé skončily umístěním, některé
nedokončením tzv. N-ko. Jelikož to byla oficiálně první sezona pro kluky, nebudu zde rozvádět
přesné umístění. Sbíráme zkušenosti. A proto budem ještě pro vás takovou malou neznámou.
Srdečně vás ale zveme na hasičskou soutěž, ať u nás v Bohuslavicích nebo do okolních obcí. Přijďte
nás podpořit.
Chtěl bych poděkovat P. Kubíkovi a P. Borzutzkému
za jejich odvahu vést žáky a tím jsou u „zrodu“
nových, možná budoucích, hasičů.
Také patří velké dík rodičům za trpělivost a podporu
svých ratolestí k, pro mnoha neznámému, hasičskému
sportu.
Chci také poděkovat sponzorům, obci a spolku SDH
za nemalé finanční prostředky. S přáním ať jim toto
nadšení vydrží. 
Ale ten největší dík patří klukům za jejich odhodlání k
„netradičnímu“ sportu.
Všem děkuji a přeji Šťastný a požehnaný nový rok 2015

Tomáš Dominik

Karetní turnaj „66“
Dne 26. 12. 2014 proběhl jubilejní 10.
Ročník
MEMORIÁLU
MIRKA
POSPIECHA v karetní hře „66“.
Zúčastnilo se 21 hráčů všech věkových
kategorii. Turnaj se hrál na již
tradičních 7 kol. Hned v 1. kole se sešlo
u jednoho stolu tradiční zvířecí
obsazení – Veverka, Zajíček, Kocur.
Letošní ročník proběhl snad poprvé bez
jakýchkoliv komplikací. Snad to bylo
slabším
přísunem
podpůrných
prostředků, i když musím přiznat, že
paní Dana se snažila ze všech sil.
Bohužel Otíkovy letité zkušenosti se nedají jen tak nahradit.
Po čtyřech hodinách tvrdého boje se rozhodlo o pořadí. Přeborníkem obce pro rok 2014 se stal Leo
Koslowský – v den turnaje oslavil své 73 narozeniny. Druhé místo obsadil hráč nastupující generace
– Vojta Benek (jeho otec neumí ani hru Prší). Třetí místo obsadil Michal Zatyko. Obhájce lonšího
prvenství Petr Kocur (tentokrát bez osobního trenéra) skončil na nepopulárním čtvrtém místě. Za
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zmínku ještě stojí výkon drobečka Pepy Cyruse, který prošel turnajem skoro hladce, nebýt zaváháni
v šestém kole, kdy získal svůj jediný bod (historický rekord – říkal, že má štěstí v lásce)! Vítěz
turnaje převzal putovní pohár a všichni další hráči diplomy a hodnotné ceny.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za ceny a poskytnutí banketní místnosti pro tento
turnaj.
S pozdravem MALÁ DÁVA, Martin Kučera – hlavní pořadatel
Vánoční turnaj v nohejbale
Dne 26. 12. 2014 proběhl tradičně na svátek svatého Štěpána v tělocvičně základní školy v
Bohuslavicích 14. ročník „Memoriál Jana Kotzura“ vánoční turnaj v nohejbale. Do tohoto ročníku
se přihlásilo celkem osm družstev, dvě družstva z Bohuslavic, dvě z Vřesiny, dvě z Bolatic, Hlučína
a Bobrovníků.
V turnaji, hraný na dva vítězné sety, každý s každým, celkově zvítězilo družstvo z Bobrovníků,
druhé v pořadí bylo družstvo Vřesina I, třetí skončilo družstvo Bohuslavice I.
Organizátoři
a
účastníci
děkují obci Bohuslavice a
dalším sponzorům za ceny
věnované do turnaje.
Tabulka:
1. Bobrovníky
2. Vřesina I
3. Bohuslavice I

Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise.
Tak jako každoročně, tak i letos SK Bohuslavice pořádal turnaj ve stolním tenise. Do kategorie
dospělých se přihlásilo 20 zájemců. Do kategorie žáku se přihlásili 4. žáci. Ti hráli systémem každý
s každým. Bez prohry odehrál turnaj Daniel Skroch, proto skončil na prvním místě. Na druhém
místě skončil Mika Lukáš a třetí místo obsadil Kučera Lukáš. V kategorii dospělých si každý
účastník vylosoval jednu ze čtyř skupinek, ve kterých se pak pokračovalo rovněž každý s každým.
Ti nejlepší pak postupovali přes osmifinále až do konečného finále. Ve finále porazil Kravařský
Hubert Večerek Jiřího Macháčka z Píště. Na třetím místě skončil místní Petr Cigán, který v boji o 3.
místo porazil Stránika z Kravař. Myslím, že přítomní diváci určitě byli nadšeni vynikající úrovni
celého turnaje. Prakticky už od osmifinále rozhodovaly minimální rozdíly a někdy i kapánek štěstí,
takže turnaj byl velice dramatický. Všichni si slibovali odvety v příštím roce. Nashle za rok!
Vilém Kocián

Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za úspěšným rokem 2014
Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí k bilancování
dosažených výsledků a představování výhledů do budoucna. Ne jinak je tomu u
Sdružení obcí Hlučínska, které v roce 2014 opět zrealizovalo mnoho aktivit
směřujících k rozvoji regionu a spokojenosti jeho obyvatelstva.
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Mezi hlavní činnosti patřila mimo jiné i organizace kulturních a společenských
akcí, jako např. Bál Hlučínska v Bolaticích, Den učitelů v Kravařích, Setkání
chrámových sborů Hlučínska v Šilheřovicích, Darování krve se starosty
Hlučínska, Otevírání turistické sezóny a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Ve spolupráci s Místní
akční skupinou Hlučínsko pak uspořádalo Festival kultury a
hlučínských řemesel v Hlučíně.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace
ať už z evropských nebo národních programů. Z Moravskoslezského kraje obdrželo SOH letos hned
2 dotace a to na realizaci projektů „Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ a
„Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska“.
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to pak
byla dotace na projekt "Festival přeshraniční kultury" (Euroregion Silesia - CZ), v rámci kterého
proběhly dva festivaly (v Tworkowě a v Hlučíně), na kterých se prezentovaly folklorní soubory
z Hlučínska i spolupracujících polských gmin a byl vydán společný česko-polský zpěvník
lidových písní.
V letošním roce byly navíc
ukončeny také 3 další projekty financované z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika 2007 - 2013. V rámci projektu „Propagací a výměnou zkušeností
k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin“ se SOH i polské gminy prezentovaly na
výstavách cestovního ruchu Regiontour v Brně a GLOB v Katowicích.
Významným krokem k podpoře cestovního ruchu bylo jistě také úspěšné ukončení projektu „Českopolský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého byl
vytvořen interaktivní mapový portál (mapy.hlucinsko.com) ve 4 jazykových mutacích a aplikace pro
chytré telefony.
V roce 2014 pokračovaly také aktivity dalšího společného projektu „Hlučínsko a polské gminy
očima malířů a fotografů“. Po fotografické soutěži, která proběhla v roce 2013, se letos sešli také
malíři a malířky z obou stran hranice na dvou malířských plenérech (v Krzanowicích a
v Bolaticích), aby zhotovili díla zachycující krásy a zajímavosti našeho regionu. Veřejnost mohla
vzniklá díla obdivovat na několika výstavách, a to především v Kravařích a v Hlučíně, na polské
straně poté v Tworkowě, Krzanowicích, Pietrowicích Wielkich a v Kietrzu.
Během roku také úspěšně probíhala realizace vzdělávacího
projektu „Zahrada plná plodů a radosti“ (SZIF), jehož cílem je
prohloubit u obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.
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, na internetové televizi www.hlucinsko.tv a na nově vzniklém
mapovém portálu mapy.hlucinsko.com.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2015 a děkuje všem starostům a
starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům,
organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na
rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková, SOH
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci lednu 2015
Mokrá Marie
Kučerová Kristina
Pawliková Annemarie
Mgr. Birtková Zdeňka
Gaida Roman
Ostárková Milada

Křížák

Češlová Anna
Kubík Václav
Waloszek Josef
Novák Josef
Štefek Arnošt

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. 265 leden 2015 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. ledna 2015.
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