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Kronika 2014, 2015 

Přivítali jsme: Marka Kuchaříka, Štěpána Drtila, Michala Prokopa, Dominika Danička, Annu 

Fišnarovou, Dominika Langra, Terezu Melichaříkovou, Denisu Komendovou, Petra 

Zapletala 

Rozloučili jsme se: s Annou Brzobohatou, Albínem Mestickým, Rostislavem Žákem, Františkem 

Zamykalem, Boženou Kopovou 

Přistěhovalo se 12 občanů, odstěhovalo se 13 občanů 

Celkový počet obyvatel je 526. 

Věkový průměr je 39,86 let. 

Vážení spoluobčané, 

rád bych Vám, jménem svým i jménem všech zastupitelů, poděkoval za projevenou důvěru ve 

volbách. Budeme se snažit, abyste byli s naší prací spokojeni. 

Kultura a sport 

Jednou ze změn, které po volbách nastaly, bylo zřízení nového sportovně - kulturního výboru, 

který má za úkol podporovat kulturní a sportovní život v naší obci.  

Co se týče konce minulého a začátku tohoto roku, uskutečnila se Mikulášská nadílka, kterou 

pořádali místní hasiči, škola si připravila vánoční besídku. Rok 2014 byl zakončen tradičním 

Turnajem ve stolním tenise, kterého se zúčastnil vysoký počet hráčů napříč všemi věkovými 

kategoriemi. Letos jsme pořádali tradiční Turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo 9 družstev. Hasiči 

připravili průvod u příležitosti uctění památky padlých ve světových válkách a škola ve spolupráci s 

obcí připravila Den matek. V červnu hasiči za podpory obce připravili Dětský maškarní den společně 

s Kácením máje. Obě akce v podvečer zakončila svým vystoupením kapela Noa.  

 

Letos ještě podpoříme Čabanské odpoledne s fotbálkem, a to 1. sprna, o program a občerstvení 

se postarají myslivci. Hasiči budou 18. července slavit 135. let od založení sboru v obci. Poslední 
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srpnovou neděli se bude konat hasičská soutěž. Na podzim proběhne Vítání občánků a rok 2015 

zakončíme Mikulášskou nadílkou, školní besídkou, Vánočním koncertem a tradičně Turnajem ve 

stolním tenise. 

Obec 

Rozpočet 2015 

Celkové příjmy    5 674 000 Kč 

Financování       640 000 Kč 

Celkové výdaje    5 034 000 Kč 

 

Připravované akce 

V roce 2015 jsme začali plánovat rekonstrukci chodníků v lokalitě na Hrázi a v Nové ulici. V 

současné chvíli je vypracována projektová dokumentace. Také jsme požádali o dotaci v rámci 

Programu obnovy venkova u Krajského úřadu v Olomouci. Jelikož již víme, že tuto dotaci v letošním 

roce nedostaneme, realizaci rekonstrukce chodníku jsme odložili na rok 2016. 

Letos jsme požádali o dotaci na vybavení jednotky dobrovolných hasičů, ze které jsme chtěli 

pořídit zásahové helmy a elektrocentrálu. Tato dotace byla schválená, i když ne v celé výši - tudíž 

jednotce pořídíme alespoň zásahové přilby, kterými jednotka nedisponuje. 

Letos také začal platit nový zákon o odpadech. Na základě této změny jsme upravili vybírání 

bioodpadů v našem sběrném místě. Je tam jeden nový kontejner speciálně na bioodpady, což nám 

navýší náklady na zpracování odpadů. Po vyhodnocení těchto nákladů budeme nejspíše nuceni 

zvednout cenu za odpad. Abychom zvyšovali cenu co nejméně, podali jsme ve spolupráci s obcí 

Hrabová žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí na dodání kompostérů a jednoho drtiče 

dříví. Už teď víme, že jsme dotaci dostali. Tyto kompostéry Vám budeme dávat zdarma a slibujeme 

si od toho, že čím více budete zpracovávat bioodpad sami v kompostérech, tím menší budeme mít 

náklady na odvoz kontejneru. Tím pádem nebudeme muset poplatek za odpad výrazně zvyšovat. K 

tomu budeme potřebovat spolupráci a odpovědný přístup vás všech.  

Dále byla letos uvolněna částka na studii revitalizace návsi. Tímto chceme během tohoto 

volebního období změnit vzhled okolo kaple, čekárny a školního hřiště.  

Také jsme letos zřídili obecní mapový portál, který je propojen s katastrem nemovitostí a má 

několik dalších funkcí. Tento portál běží na adrese www.gobec.cz/bohuslavice.   

Dění v obci 

Opět musím připomenout, že do záchodu a splaškové kanalizace se nesmí házet hadry, fáče, 

hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, zbytky potravin, tuk apod.. Tato nekázeň nám přináší rostoucí 

náklady na opravy čistírny odpadních vod, ty pak musíme následně započítat do ceny stočného.        

http://www.gobec.cz/bohuslavice
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V posledních dvou letech také investujeme do obnovy celého kanalizačního řadu i ČOV, kde jsou 

některé díly již na hranici životnosti. I letos jsme tedy byli nuceni zvednout stočné, a to o částku 62,- 

Kč na obyvatele za rok. Cenu vodného jsme naštěstí mohli nechat na stejné výši, a to 19,- Kč za m3.  

Dále chci všem majitelům psů připomenout Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bohuslavice. Touto vyhláškou 

vymezujeme veřejné prostranství, kde je možno vodit psa pouze na vodítku. Touto vyhláškou 

stanovujeme povinnost neprodleně odstranit psí exkrementy osobou, která má psa na veřejném 

prostranství pod kontrolou či dohledem. Vyhláška je k nahlédnutí buď na internetových stránkách 

obce www.bohuslavice.cz nebo na úřední desce u obecního úřadu.  

Na našich internetových stránkách pravidelně zveřejňujeme všechny důležité informace, jako 

například hospodaření, usnesení ze zastupitelstva aj. – www.bohuslavice.cz – menu Obecní úřad – 

sekce Dokumenty.  

 

Na závěr bych Vám chtěl popřát hodně zdraví a úspěchů v následujícím období.  

Luboš Vlček, starosta 

 

 

Slovo ZŠ a MŠ Bohuslavice, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace 

V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 28 dětí, do základní školy chodí  19 žáků. 

Ve školním roce 2015/2016 bude mateřskou školu navštěvovat 27 dětí a základní školu 26 žáků. 

Budova mateřské školy byla na podzim ve spolupráci se zřizovatelem doplněna o dveře mezi 

hernou a jídelnou, které jsou pro práci v MŠ nezbytné. Školka byla také vybavena novými hračkami 

a didaktickým materiálem podle požadavků učitelek. V základní škole byla v tomto roce renovována 

vestavná skříň mezi třídami a byly vyměněny dveře do ředitelny školy. Upgradováno a doplněno 

bylo vybavení školy výukovými programy, interaktivními učebnicemi a tělocvičným materiálem. 

Následně budeme modernizovat nábytek a vybavení školního hřiště v základní škole, vybavení 

didaktickou technikou ve škole mateřské (interaktivní tabule, přehrávač). Naší prioritou je také 

nezbytná oprava sociálního zařízení základní školy. 

Škola se již tradičně zapojila do mnoha kulturních akcí pořádaných obcí (Mikulášská nadílka – 

pomoc při výzdobě, Vánoční besídka, Den matek, Vítání občánků) a mnohé akce také pořádala 

(Halloween, Mikulášská besídka MŠ, Vánoční besídka ZŠ, Dětský maškarní karneval, Školní výlet, 

Den s rodiči). V červnu jsme také uspořádali 18. ročník soutěže škol v atletických disciplínách, které 

se účastnily školy z Dubicka, Hrabové a Lukavice. Naši žáci získali 14 diplomů za umístění na 1. – 3. 

místě a v závodu školních štafet jsme obsadili první místo.  Žák prvního ročníku se také umístil na 

prvním místě v okrskovém kole a druhém místě v okresním kole recitační soutěže  ,,Dětská scéna 

2015“. Všem šikovným dětem gratulujeme!!! 

http://www.bohuslavice.cz/
http://www.bohuslavice.cz/
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Čabanský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávního celku, vydávání 2x ročně, vydáno 7.7.2015 
v Bohuslavicích, e.č. MK ČR E 22136, vydavatel: obec Bohuslavice, Bohuslavice 2, 789 72 Dubicko, IČ: 00302384 

Škola je i nadále komplexně zapojena do mnoha projektů, které dětem zprostředkovávají výuku 

novou, netradiční a lákavou formou – Zdravá škola, Malý cestovatel, Zvyky a tradice. Zapojeni jsme 

také do celostátních projektů Školní mléko a Ovoce do škol. 

Děkuji touto cestou zřizovateli školy – Obci Bohuslavice, Školské radě i zástupcům Unie rodičů 

za vstřícnost a pozitivní přístup. Všem pracovníkům školy i rodičům děkuji za spolupráci při realizaci 

výchovně vzdělávací činnosti školy a organizaci a realizaci školních projektů. Věřím, že naše dobrá 

spolupráce bude i nadále pokračovat. 

Mgr. Helena Krumpová    

ředitelka


