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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,

první letošní událostí, do které se
zapojila drtivá většina občanů
č ů naší vesnice,
byla
Tříkrálová
íkrálová
sbírka.
U
nás
v Bohuslavicích navštěvuje
vuje domácnosti
tradičně na začátku
átku nového roku 11
kolednických skupinek tří králů s vedoucím.
Za radostné poselství štěstí,
stí, zdraví, dlouhých
let a nápis K+M+B 2014 na veřeje
ve
vchodových dveří koledují koledníci o
finanční příspěvek
vek na charitu. A výsledek,
tak jak každoročně,, ukazuje na mimo
mimořádnou
štědrost občanů naší obce. Sbírka u nás
vynesla neuvěřitelných 81.980,- Kč,
Kč což je
zase o něco více než v loňském
ňském roce (+450,(+450,
Kč). Tato částka se zdá oproti větším
ětším obcím,
městům a celkové hodnotěě sbírky na
Hlučínsku ve výši 1.761.597,- Kčč malá, ale
při porovnání podle počtu
tu obyvatel se řadí
naše obec mezi nejštědřejší
ejší dárce. A naši
občané přispívají
ispívají nemalými finan
finančními
částkami i naa další akce a činnosti
č
organizované v naší obci.
K nejvýznamnějším patří
ří restaurování
fresek Jakuba Lasslera v našem kostele
Nejsvětější
jší Trojice, kde z celkové částky
vynaložené na opravu ve výši 2.997.070,2.997.070, Kč
bylo ze sbírek a darů uhrazeno 1.801.070,
1.801.070,Kč, obec poskytla dotaci ve výši 3x300.000,3x3
Kč a z Ministerstva kultury, z kapitoly na
opravu památek 295.000,- Kč.
A další příklad štědrosti
ědrosti našich
občanů: z přednášky v obřadní
řadní síni obecního
domu o životě v africké Uganděě si MUDr.
Veronika Jakubčiaková
iaková odvážela více jak
6.000,- Kč na výstavbu polikliniky. Děkuji
D
všem sponzorům a dárcům z naší obce za
peněžní dary, za vstřícnou štědrost
ědrost a projevy
[Zadejte
text.]
vzájemné lidské sounáležitosti.

Konečněě byla po delších mediálních
tahanicích mezi prezidentem a představiteli
p
politických stran jmenována vláda a s ní doufejme
i návrat od politického hašteření
hašte
k tolik
potřebnému
ebnému normálnímu životu spole
společnosti.
Konec ledna, to je i ukončení
ukon
první půlky
školního roku a pololetní vysvědčení.
vysv
S výsledky
se můžete seznámit v příspě
říspěvku informace ZŠ.
V letošním roce na předání
p
vysvědčení
navazuji i pololetní prázdniny s možností
odpočinku
inku od každodenních povinností ve škole a
načerpání
erpání nových sil do druhého po
pololetí.
Až po dvacátém lednu se dostavil alespoň
alespo
náznak zimy. Teploty klesly pod bod mrazu i ve
dne a krajina se pod sněhovým
sně
popraškem oděla
alespoň nakrátko do bílého hávu. D
Děti si mohly i
několik
kolik dní zabruslit na zamrzlých rybnících než
přišlo znovu oteplení.
plení. A tak,
tak zatím co v Americe
musí čelit projevům
ům mimo
mimořádně tuhé zimy se
silnými mrazy a množstvím sněhu,
sn
u nás se dá říci,
že letošní zima zatím vůbec
ůbec nedorazila a po
počasí má
jarní charakter.
V lednu uspořádaly
řádaly spolky myslivců,
zahrádkářů a Bohuslavický
Bohuslavi
Oříšek své tradiční
plesy. Oproti některým
ěkterým okolním obcím, kde
organizátořii museli pro nezájem své plesy rušit,
byli u nás pořadatelé s návštěvou
návšt
spokojeni. A kdo
se ještě bude chtít zatančit
zatanč a pobavit, bude mít
možnost na maškarních plesech pro děti
d i dospělé a
na tradičním hasičském
čském bále s pochováním basy.
Na vaši účast se těší
ě pořadatelé.
řadatelé.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 37. jednání dne 13. 1. 2014
zabývala následujícím programem:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Předběžné výsledky hospodaření obce za 01-12/2013, výnosy daní za 01- 12/2013
4. Změny v odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 1. 2014,
prémiové ukazatele ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice
5. Uzavření smlouvy s Charitou Hlučín o poskytnutí dotace na činnost charitní a pečovatelské
služby na rok 2014
6. Uzavření smlouvy o dlouhodobém nájmu nebytových prostor – sálu a příslušenství KD s Bc.
Andreou Matýskovou
7. Separace bioodpadů v obci Bohuslavice, závěrečné vyhodnocení projektu
8. Investiční výstavba – stavby
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
vymáhání nákladů na odstranění vzdutých podlah, vyhodnocení spotřeby zemního plynu za
08/2013 – 12/2013
Projektová dokumentace
Územní plán obce Bohuslavice, připomínky k návrhu
„Studie proveditelnosti přírodě blízkých opatření na území obce Bohuslavice“ částečné
plnění
1. Organizační věci:
• Prodloužení pronájmu hrobových míst dle specifikace
• Webové stránky obce, specifikace rozsahu
• Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících činností pro Hlučínsko na r. 2014
• Výroční zpráva Sdružení obcí Hlučínska 2013
• Informace z výroční schůze SDH
• Ukončení členství v kulturní komisi Daniel Birtek
• Dotace ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR D. Benešov
• Výsledky Tříkrálové sbírky
• Žádost o povolení hostování lunaparku Václava Pflégra na Anennských slavnostech 2014
• Vyhodnocení kulturních akcí ve 12/2013, plesová sezóna, účast a cena na XVI. Bál
Hlučínska, otevření výstavy „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ v Muzeu Hlučínska
2. Diskuse:
• Kontrola využití dotací poskytnutých spolkům a organizacím z rozpočtu obce v roce
2013. Kontrolu provede kontrolní výbor obce.
• Vyhodnocení výtěžnosti sběru druhotných surovin. V lednu proběhne statistické hlášení.
Vyhodnocení bude zveřejněno v březnovém zpravodaji.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Důležité informace
Přeplatek vodného a stočného za rok 2013
Obecní úřad rozesílal vyúčtování vodného a stočného za rok 2013 odběratelům, kteří mají
nedoplatek na vodném a stočném.
Odběratelé, kteří neobdrželi vyúčtování, mají na vodném a stočném za rok 2013 přeplatek, který
je vyplácen v hotovosti na obecním úřadě. Žádáme proto odběratele, kteří neobdrželi vyúčtování,
aby se dostavili na obecní úřad (nejlépe v úřední dny, tj. pondělí a středa) k vyzvednutí přeplatku.
Zároveň bude odběratelům u vyplacení přeplatku předáno i vyúčtování vodného a stočného za rok
2013.
Poplatek ze psů
Držitelům psů připomínáme jejich povinnost uhradit nejpozději do data 31. 3. 2014 místní
poplatek ze psů pro rok 2014 v hotovosti na obecním úřadě. Poplatek zůstává ve stejné výši jako
vloni a činí 100,- Kč za jednoho psa a 150,- Kč za každého dalšího psa téhož držitele a platí se za
psa staršího 3 měsíce. Dle obecně závazné vyhlášky je držitel psa povinen přihlásit psa na obecním
úřadě do 15-ti dnů po dovršení stáří psa 3 měsíců nebo od držení psa. Pokud poplatková povinnost
vznikla během roku, platí se poplatek v poměrné výši. Pokud pes uhynul, ztratil se, byl prodán
apod., je držitel povinen dostavit se na obecní úřad k vyplnění odhlášky a byl tak vyřazen z evidence
poplatníků.
Celá Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích je zveřejněna na web.
stránkách obce v odkaze úřad obce, vyhlášky a zákony.

Informace o telefonních linkách
Pacientům MUDr. Mokroše, který ordinuje v ordinaci praktického lékaře v obecním domě
v Bohuslavicích sdělujeme, aby při případném telefonním hovoru používali telefonní linky přímo do
ordinace, jak níže uvádíme :
Pevná linka - tel. 597 589 783
Mobil

- tel. 728 581 728

Pacienti většinou volají na telefonní linku obecního úřadu, odkud jsou přepojeni do ordinace.
Může však dojít k situaci (především ve čtvrtek, kdy není úřední den), že v kanceláři úřadu nikdo
nebude a hovor tedy nebude možné přepojit.
Děkujeme za pochopení.
Doplnění – evidence obyvatel 2013
Po zveřejnění údajů z evidence obyvatel ve Zpravodaji obce Bohuslavice na měsíc leden 2014
doplňujeme údaje o narozených dětech v roce 2013 na základě hlášení rodičů o Terezu Žídkovou a
Lauru Theuerovou.
Karla Krupová
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Nárůst počtu nezaměstnaných
Protože současný systém evidence nezaměstnaných, zavedený kontroverzním bývalým
ministrem práce a sociálních věcí Drábkem, neumožňuje získat podrobnější údaje za konkrétní obec,
zveřejňujeme alespoň výsledky nezaměstnanosti v našem okrese Opava. A čísla jsou to neradostná.
V prvních čtyřech měsících přesahoval údaj o nezaměstnanosti v okrese 8 %. V letních
měsících se dostal pod tuto hranici, ale na podzim znovu přesáhl 8% a v prosinci se vystoupal
dokonce na hodnotu 9%. Počet nově evidovaných nezaměstnaných stoupl o 1.121. Na konci
prosince bylo v registru opavského úřadu evidováno 11.214 uchazečů, 6.152 mužů a 5062 žen.
K velmi výraznému nárůstu 65 % došlo také u počtu nových uchazečů o zaměstnání. Naopak
evidence byla ukončena jen u 390 osob. Z tohoto počtu jich pouze 196 nastoupilo do zaměstnání
nebo začalo podnikat. I tento ukazatel je nejnižší v rámci dlouhodobého sledování. Absolventů škol
a mladistvých bylo v prosinci evidováno celkem 867 a na celkovém počtu nezaměstnaných se
podílejí 7,7 %. O jedno volné místo se uchází téměř 37 uchazečů.
Jen malou útěchou nám může být to, že kontaktní pracoviště Hlučín vykazuje nejnižší podíl
nezaměstnaných osob.
Ukazatel

v tom: kontaktní pracoviště

Celkem
Opava

Kravaře

Hlučín

Vítkov

Počet uchazečů celkem

11 214

6 419

1 491

2 006

1 298

Dosažitelní uchazeči celkem

10 874

6 188

1 462

1 940

1 284

8,96

8,81

9,72

6,99

13,61

1 511

807

292

247

165

4

2

1

0

1

Absolventi a mladiství

867

473

124

182

88

Běžná volná místa

307

236

19

37

15

Podíl nezaměstnaných osob v %
Nově hlášení uchazeči
Vyřazeni uchazeči § 30, odst. 2

Úřad práce
Nová výstava v Muzeu Hlučínska
V sobotu 11. 1. 2014 byla slavnostně otevřena
v Muzeu Hlučínska nová expozice s názvem „Kdo jsou lidé
na Hlučínsku“.
Výstava na velkém
množství historického
archivního písemného
materiálu, dokumentů
a fotografií seznamuje návštěvníky se složitým historickým
vývojem Hlučínska. Vřele doporučuji návštěvu prostor
Hlučínského zámku, kde je výstava instalována, nejen
zájemcům o historii, ale všem občanům. Najdou tam i celou
řadu dokumentů a fotografií Bohuslavic.
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hasičů Bohuslavice.
Zpráva z valné hromady Sboru dobrovolných hasičů
Hned na začátku
átku nového roku, v sobotu 4. 1. 2014 se sešel Sbor dobrovolných hasičů
hasi
Bohuslavice na své výroční
č schůzi.
ůzi. Sbor patří
pat mezi největší organizace v obci. Má celkem 92 členů,
z tohoto počtu
tu je 26 žen a 15 mladých hasi
hasičů. Nejstaršími členy jsou p. Bruno
uno Janoš, Josef Breuer a
Alois Dominik, který je členem sboru již více jak 60 let. Hlavní výro
výroční
ční zprávu ppřednesl starosta p.
Robert Lasák. Hlavním cílem
lem je pomoc bližním v neštěstí a přínos
ínos do společ
společenského a kulturního
dění v obci. Zprávu o činnosti zásahové
ahové jednotky přednesl
p ednesl její velitel p. Jan Manusch. Jednotka m
měla
za uplynulý rok 16 zásahů.
ů. Vyjížděla
Vyjíždě k požáru podkroví do Závady, rozsáhlému požáru lesa na
katastrech Hatě a Vřesiny
esiny a požáru strniště
strništ v Píšti. Dále absolvovala jedno námětové
nám
cvičení, 3 x
odstraňovala
ovala popadané stromy, 1 x čerpání vody 2 x čištění
ní kanalizace a dále likvidovala
nebezpečný hmyz. O činnosti
innosti soutěžních
soutě
družstev v požárním sportu informovali Petr Kubík za
žákovské družstvo, Tomáš Dominik za nové družstvo dorostenců,
dorostenců, Andrea Mosle
Moslerová za soutěžní
družstvo žen a David Zajíček
ček za družstvo „železných hasičů“.
hasi
S výsledky a kontrolou hospodaření
hospoda
seznámila členy
leny sboru pokladní Anna Sněhotová.
Sn
Při úpravě okolí hasič
hasičské zbrojnice, údržbě
techniky bylo odpracováno bez nároku na odměnu
odm
2.357 hodin. Dalších 2.843brigádnických
2.843
hodin
bylo odpracováno při různých
zných požadavcích pro obec a další činnosti
innosti sboru dobrovolných hasičů.
hasi
Velký přínos
ínos sboru je i do společ
společenské a kulturní oblasti v obci. Pravidelné opékání makrel,
hasičský ples s pochováním basy, Jiřinkův
Jiř
bál, hasičské slavnosti a soutěže
ěže i mše na počest
po
patrona
hasičů sv. Floriána jsou vždy př
připraveny na vysoké úrovni a jsou přízniv
říznivě hodnoceny všemi
návštěvníky.
vníky. Nakonec bylo schváleno usnesení s náročným
ným plánem práce na rok 2014, ve kterém
kromě tradičních akcí nechybělo
ělo připomenutí
př
30. výročíí postavení stávající hasi
hasičské zbrojnice.
Robert Lasák, starosta SDH
Provozní doba kadeřnictví
kade
v domě služeb
Úterý, Čtvrtek od 10.00 – 17.00 hodin
Pátek

15.00 – 18.00 hodin

Veronika Vinklárková

Inzerce
Nabízím
m práci pro zdravotní sestru Dis v ordinaci PL v Bohuslavicích na zkrácený úvazek
v ordinačních hodinách od července 2014. Více na tel. 602 793 130.
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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/.
Hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí šk. roku 2013/2014
Třída

Počet

Vyznamenání

Prospěli

Průměr třídy

(CH/D)

(CH/D)

(CH/D)

1.

25 (12+13)

25 (12+13)

25 (12+13)

1,00

2.

25 (11+14)

23 (9+14)

2 (2+0)

1,15

3.

26 (17+9)

25 (17+8)

1 (1+0)

1,20

4.

17 (9+8)

8 (4+4)

9 (5+4)

1,42

5.

24 (11+13)

12 (4+8)

12 (7+5)

1,55

1.-5.

117 (60+57)

93

49

1,26

6.

16 (9+7)

7 (2+5)

9 (7+2)

1,60

7.

12 (9+3)

0 (00+00)

12 (9+3)

2,19

8.

19 (9+10)

6 (1+5)

13 (8+5)

1,71

9.

17 (12+5)

6 (4+2)

11 (8+3)

1,51

6.- 9.

64 (39+25)

19

45

1,75

1.- 9.

181 (117+64)

112 (53+59)

94 (59+35)

1,51

V 1. pololetí bylo uděleno:

1 snížený stupeň z chování
26 pochval

1 důtka třídního učitele

18 napomenutí třídního učitele

2 důtky ředitelky školy

Všem vyznamenaným a pochváleným žákům blahopřeji, do dalšího pololetí přeji žákům i kolegům mnoho
úspěchu.
Na pololetní prázdniny, které letos připadly na pátek 31. 1., navazují prázdniny jarní - od 3. 2. do 7. 2. 2014.
Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy
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Recitační soutěž v naší škole
V úterý 28. ledna 2014 žáci 1.-5.
5. třídy
tř
soutěžili v recitaci
básní na téma „Zima“.
Soutěž byla rozdělena do 5. kategorií podle tříd.
t
Vítěz
každé kategorie postupuje do okrskového kola, které se
koná 20. 2. 2014 v DDM Hlučín

Postupujícími recitátory jsou:

1.tř Renáta TOMÁŠKOVÁ
1.třída
2.tř Eva ILKOVÁ
2.třída
3.tř Albert VLČEK
3.třída
4.tř Lucie KUBÍKOVÁ
4.třída
5.tř Eliška NEWRZELLOVÁ
5.třída

Ve druhé části soutěže
že žáci vystoupili se svou vlastní tvorbou. Měli
Měli za úkol vytvořit
vytvo báseň na
téma „Můj pohádkový příběh“.
ř ěh“. Vítě
Vítězné práce byly odeslány do soutěže
ěže pořádané
poř
firmou Ostravské
výstavy a.s., v rámci 4. Ostravského knižního veletrhu.
Vítězové školního kola:

2.tř Maria KOZÁKOVÁ
2.třída
3.tř Mikuláš ČERNÝ
3.třída
Aneta SZTURZOVÁ
4.tř
4.třída
Václav RYŠKA
5.tř
5.třída
Leona MUČKOVÁ

Všem zúčastněným byly předány
ředány diplomy a drobné dárky.
BLAHOPŘEJEME
EJEME A DRŽÍME PALCE V DALŠÍM KOLE SOUTĚŽE.
SOUT
Mgr. Lenka Lasáková

9. ročník
čník výtvarné soutěže
s
„Pod modrou oblohou“
Žáci naší školy se opět
ět zúč
zúčastnili 9. ročníku
níku mezinárodní výtvarné soutěže
sout
„Pod modrou
oblohou“. Tato soutěž je pořádána
řádána pod záštitou Ing. Vladimíra Remka, našeho prvního kosmonauta
a Ing. Jany Pernicové, náměstkyně
ěstkyně hejtmana Pardubického kraje.
sout
Žáci kreslili na počítači v programu Malování obrázky na téma Cesta. Vyhodnocení této soutěže
proběhne v březnu v Moravské Třebové.
Tř
Jak se žákům
m obrázky povedly, m
můžete posoudit sami.
(Johanka Kurková – 6. třída,
řída, Natálie Zlotá – 9. třída, Ondřej Mika – 9. třída,
řída, Kateřina
Kate
Kichnerová –
9. třída, Dominik Král – 9. třída,
řída, Ště
Štěpán Slivka – 6. třída)
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Mgr. Karla Poštulková

Školní družina
Ve čtvrtek 30. 1. 2014 dostaly děti
d
vysvědčení,
prvňáčci své první, a tak jsem dětem
ětem vymyslela odměnu
odm
v podobě výletu. S dětmi
tmi jsme jeli
jel do městské knihovny
Hlučín,
ín, která sídlí na zámku. Paní knihovnice pro nás
měla poučné vyprávění
ní o knihách a nejen jak si správně
správn
vybrat, ale i jak se k nim chovat, jak si je vážit, jak je
správně umísťovat v knihovničká
čkách a také vyhledat
pomocí vyhledávače. Děti
ěti si informacemi obohatily své
vědomosti
domosti o nová poznání a pak si je rovnou mohly
vyzkoušet. Knihy, které si vybraly, si prohlížely opatrně
opatrn a
vkládaly je do knihovniček
ek správně.
správně
Děti
ti byly opravdu moc šikovné a tak jsme stihli i
návštěvu Agroservisu, kde si děti
ěti prohlédly a vyzkoušely
traktory.
Dle ohlasů dětí
tí se jim výlet velmi líbil a tak už
plánujeme další.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
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Knihovna
Knihovna se zapojila do 8. ročníků celostátní výtvarné soutěže „Celé Česko čte dětem“. Děti
mají za úkol namalovat obrázek s tématem „Plakát Celé Česko čte dětem 2014“ na tvrdý papír
velikosti A4 a maximálně A3 jakoukoliv technikou, soutěž je určena pro děti ve věku od 3-15 let.
Prosím děti, které se již do této soutěže přihlásily, aby své obrázky donesly do 20. 2. 2014, kde
budou společně zaslány do soutěže. Informovat se můžete v knihovně, nebo přímo na adrese:
www.celeceskoctedetem.cz
Informace pro čtenáře – poplatky na rok 2014 zůstávají stejné jako v loňském roce: dospělí 50,Kč, děti a důchodci 20,- Kč za celý rok. Prosím o uhrazení poplatku nejpozději do 31. 3. 2014.
Marie Miková
Školní rock
V pátek 24. ledna 2014 se uskutečnil již 7. ples občanského sdružení Bohuslavický Oříšek,
tentokrát na téma ,,ŠKOLNÍ ROCK“. Pobavit se přišli tedy nejen rockeři, ale také dospělí „školáci“.
Celým večerem provázel Ruda z Ostravy, který sršel vtipem od první chvíle, kdy se ukázal na pódiu
a dokázal svou skvělou náladu přenést i na ostatní. O hudební doprovod se postaraly skupiny
KAKACZECH, U2 REVIVAL a TOTAL AKUSTIK ROCK BAND. Po celou dobu bylo zajištěno
bohaté občerstvení, za což bychom rádi poděkovali místnímu klubu Seniorek. Samozřejmě
nechyběla ani bohatá stylová tombola, ve které mohli účastníci plesu vyhrát například „Ozzákovou
koupel“, „Školní tabulku“ nebo lístky na rockový koncert. Tančilo se do brzkých ranních hodin.
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na další chystané akce Bohuslavického Oříšku, které se uskuteční
v tomto kalendářním roce.
Kolektiv Bohuslavického Oříšku
Pozvánka – Klubu Přátel Prajzských Kapel
Pokud už jste ze školy vylezli loni, nebo třeba před dvaceti lety a rádi byste se zase nastrojili do
masky a přišli si užít pořádnou diskotéku v rytmu těch největších Oldies hitů, tak si v deníčku
zakroužkujte 15. únor tlustým červeným fixem. Občanské sdružení Klub Přátel Prajzských Kapel si
pro vás totiž právě na toto datum připravilo další ročník maškarního bálu pro dospělé. Štědré
pohoštění, bohatá tombola a 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 723 523 732.
Přijďte pobavit sebe i ostatní tak, jako za mlada.

Bc. Ondřej Šebestík

Pozvánka SDH
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích pořádá dne 1. 3. 2014 od 20.00 hodin v KD
Bohuslavice tradiční ples s pochováním basy.
K tanci a poslechu hraje skupina UNICO. Předprodej vstupenek je od 1. 2. 2014 v prodejně ESO
u pí. Šebestíkové.
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Tříkrálová sbírka
Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2014 Charita Hlučín
Vybraná částka 2014

Obec

Obec

Vybraná částka 2014

Kravaře +
Antošovice

11 406 Kč

Kravaře - Kouty

218 738 Kč

Dolní Benešov + Zábřeh

106 516 Kč

Ludgeřovice

127 038 Kč

Bělá

16 354 Kč

Markvartovice

44 523 Kč

Bobrovníky

35 677 Kč

Píšť

64 614 Kč

Bohuslavice

81 980 Kč

Rohov

26 760 Kč

Borová

95 434 Kč

Strahovice

32 040 Kč

Darkovice

52 288 Kč

Sudice

25 168 Kč

Darkovičky

64 760 Kč

Šilheřovice

51 112 Kč

Hať

100 280 Kč

Štěpánkovice

113 269 Kč

Hlučín – město

198 564 Kč

Třebom

5 314 Kč

Chuchelná

49 135 Kč

Vřesina

48 880 Kč

Kozmice

60 381 Kč

Závada

22 028 Kč

Kobeřice

109 338 Kč

Celkem:

Hlučín –

Bolatice

Hlučín –

1 761 597 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky roku 2014, kterou organizovala Charita Hlučín
ve 25 obcích regionu Hlučínsko, byla vykoledovaná částka 1 761 597 Kč.

Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%,
což představuje sumu 1 145 038 Kč.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!!!
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice - Valná hromada se uskuteční v sobotu 8. února 2014 od 14.30 hod v Casině.
Řádky z ledního hokeje
V letošní sezóně se bohuslavickým hokejistům bohužel herně ani výsledkově moc nedaří. Po
velmi úspěšných minulých sezónách se hokejisté letos nacházejí až ve druhé polovině tabulky AHL
– Amatérské hokejové ligy.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buldoci Branka

6:2

HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať

1:3

HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota

7:5

HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh

2:6

HC Buldoci Bohuslavice – HC Pneu Jaktař

3:6

HC Buldoci Bohuslavice – HC Markvartovice

2:3

HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice

6:12

HC Buldoci Bohuslavice – HC Viking

13:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty

5:11

HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty

12:9

HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra

6:9

HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko

1:10

HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice

2:5

HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť

11:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft

7:3

HC Buldoci Bohuslavice – HC Otice

7:4

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
Út

11. 2. 2014 17:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

Pá

14. 2. 2014 19:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Senior Opava

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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Žákovský turnaj „O pohár starosty obce Bolatice “
Sportovní hala ZŠ Bolatice hostila první únorovou
sobotu úvodní ze série mládežnických turnajů
turnaj „O pohár
starosty obce“.. Prostor tentokrát dostali žáci ročníku
ro
narození 1999 a mladší. Naši žáci skončili
skon
na krásném
4. místě, a za to jim patří velké poděkování.
pod
Celkové pořadí: 1. TJ SK Kravaře,
Krava 2. FC MSA Dolní
Benešov, 3. TJ Sokol Kozmice, 4. SK Bohuslavice,
5. TJ Slavia Malé Hoštice, 6. FK Bolatice, 7. TJ Sokol
Kobeřice, 8. TJ Sokol Štěpánkovice
ěpánkovice

Řádky z badmintonu
Bohuslavický badminton open 2014 – (dále jen „BBO“)
Amatérský
badmintonový
klub
Bohuslavice
(
dále
jen
“ABK
Bohuslavice“) uspořádal 1. 2. 2014 v
místní tělocvičně již 3. ročník
čník BBO
čtyřher
her v badmintonu. Po tréninkově
tréninkov
náročné zimní přípravě,, která je krátká,
ale intenzivní se letos přihlásilo
řihlásilo do
turnaje celkem 18 badmintonistů z
Bohuslavic, D. Benešova, Závady a
Vřesiny, kteří byli následně rozdě
ozděleni
leni do dvou skupin. Tak jako každoročně
každoroč náhodný los určil
dvojice pro celý turnaj. Los si jako každý rok vždy s některými
kterými zalaškuje, tak tomu bylo i letos,
někteří to nesli těžce. Tak jako v bohuslavickém fotbale, tak i v bohuslavickém badmintonu to je
j
pořád stejné, jednou jsi nahoře
ře jednou úpln
úplně dole. Důležité je se zúčastnit,
častnit, pobavit a hlavn
hlavně se
nezranit. Na sobotní odpoledne bylo přichystáno
p
bohaté občerstvení,
erstvení, jak pro hráče,
hrá
tak i diváky,
kterých si cestu do místní tělocvičny
ělocvičny ud
udělalo docela dost. Divácká
ivácká kulisa tak hnala hráče
hrá ke krásným
výměnám
nám a bojovnosti na obou stranách. V mnoha ppřípadech
ípadech dostala palubovka pod tíhou
padajících těl zabrat. Celkověě vše nejlépe zvládla dvojice Radim Kocián a Jakub Ch
Chřibek, kteří
porazili ve finálovém klání pořád
řád druhého
druhého Martina Breuera a jeho švagra Martina Prchalu, který byl
vyhlášen objevem ABK Bohuslavice a zároveň
zárove mužem turnaje. Třetí
řetí místo ovládli Daniel Buhla
s Lukášem Murckem, kteří
říí porazili bramborové duo Roman Štefek a Filip Hrubý (favorité turnaje
jen před
př začátkem).
átkem). Na dalších místech se umístili: 5. místo David
Juchelka s Milošem Chřibkem,
ibkem, 6. místo Tomáš Dominik s Lukášem
Kušnírem, 7. místo Robert Mokrý s Michalem Spruchem, 8. místo
Radek Dihel a Ivošem Dominikem a 9 místo černého Petra letos
získala dvojice
dv
Miroslav Kříž (loňský
ňský vítěz)
vítě s Vojtou Janošem.
Všichni účastníci
ú astníci turnaje si odnesli bohaté zkušenosti a hlavn
hlavně
každý nějakou
n jakou malou hodnotnou cenu. Za ceny do turnaje
mnohokrát děkujeme
d
všem domácím i přespolním
řespolním sponzor
sponzorům. Již
nyní se znovu těšíme
t
na další ročník.
S pozdravem Amatérští badmintonisté z Bohuslavic.
Daniel Buhla
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Náboženský život – Svátost eucharistie
Svátost eucharistie je zpravidla třetí svátosti, kterou v životě přijímáme. Je to svátost
těla a krve Ježíše Krista. Ježíš si nás lidi zamiloval nekonečnou láskou a položil za naše
vykoupení svůj život na kříži. Aby se s námi mohl setkávat velmi intenzivně a osobně, proto
ustanovil eucharistii. V ní se při každé mši svaté za nás znovu obětuje Bohu Otci, tak jak
tomu bylo na kříži na Golgotě. Proměňuje chléb a víno ve své tělo a krev, abychom ho mohli
přijímat ve svatém přijímání a tak se zcela s ním sjednotit v lásce. Eucharistie je zdrojem a
vrcholem celého křesťanského života.
Svatým přijímáním se zušlechťuje naše láska k Bohu a dochází k důvěrnému spojení
s Ježíšem. Pán řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 6,56).
Je to on sám, který vstupuje do mého srdce a posvěcuje můj život. Svaté přijímání nám také
účinně pomáhá v boji s hříchem a zlem. Jako jídlo slouží k tomu, aby obnovil ztracené síly,
tak eucharistie posiluje naši vůli ke konání dobra.
Svátost eucharistie ustanovil Ježíš při poslední večeři na Zelený čtvrtek. Tehdy vzal chléb
a pronesl modlitbu „vezměte a jezte z toho všichni: toto je moje tělo, které se za vás vydává“.
Pak vzal kalich s vínem a řekl: „vezměte a pijte z něho všichni: toto je kalich mé krve, která
se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte
na mou památku“. Od této chvíle se začala slavit mše svatá.
Chce-li člověk přijmout Ježíše v této svátosti, musí být pokřtěn, věřit v přítomnost Krista
pod způsobou chleba a vína, být v milosti posvěcující (nemít na svědomí těžký hřích, pokud
má těžký hřích, musí přijmout svátost smíření), účastnit se celé mše svaté a zachovat
jednohodinový půst před přijímáním. Pokud je někdo přítomen na dvou mších svatých za
den, může jít i podruhé k svatému přijímání, dodržel-li výše zmíněné podmínky.
K prvnímu svatému přijímání děti přistupují ve třetí třídě, pokud splní následující podmínky:
1. Jsou věřící a svou víru praktikují (pravidelně se modlí a účastní nedělní bohoslužby)
2. Chodí do náboženství od první třídy a absolvují přípravy před 1. sv. přijímáním
3. Věří v přítomnost Ježíše v eucharistii
Pokud dítě některou z podmínek nesplňuje, první svaté přijímání se odloží na pozdější
věk.
Svaté přijímání v naší farnosti můžeme přijmout během pravidelných bohoslužeb. Těm,
kteří nemohou přijít na mši svatou, přináší eucharistii kněz domů. Děje se tak na každý první
pátek v měsíci. Pokud někdo má zájem o tuto službu, je potřeba to předem nahlásit
v sakristii. Kromě přijímání svatého přijímání věřící adorují Ježíše (vzdávají mu chválu) při
výstavu Nejsvětější svátosti. V naší farnosti je tato možnost vždy na první pátek po
bohoslužbě a celou neděli před dobou adventní a postní.
V eucharistii máme nekonečný zdroj Božích milostí, kéž z tohoto zdroje dokážeme co
nejčastěji čerpat k užitku našemu i našich blízkých.
P. Kazimír Buba, farář
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Společenská kronika:
Společ
naši jubilanti v měsíci únoru 2014
Cyrusová Růžena
Ostárková Marie
Vitásek Bruno
Barčová Růžena
Suchánková Anna
Placková Kateřina

Veverková Lýdie
Vitásek Arnošt
Chorovská Bernardina
Gaidová Alžběta
Alžb
Kocurová Bernarda
Forgáč
Forgáčová
Viktorie

Všem jmenovaným jubilantům
jubilant
co nejsrdečněji blahopřejeme.
blahop
Karla Krupová

Informace občanům
ob ům 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
Pondě středa:
Pondělí,
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
pravodaj obce Bohuslavice č. 254, únor 2014 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad
ú
Bohuslavice pro občany
any obce Bohuslavice bezplatn
bezplatně.
Uzávěrka
ěrka př
příštího čísla Zpravodaje je 25. února 2014.
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