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 Obec Bohuslavice 

 Čabanský zpravodaj 1/2012 
 

 

Kronika 2011 
 

Přivítali jsme: Filip Melichařík, Nikol Süsserová, Matyáš Krump, Jan Vlček 

 

Rozloučili jsme se: Helena Kadlecová, František Nevrlý, Drahomír Šafář, Jan Vachutka 

 

Přistěhovali se 4 občané a odstěhovalo se 6 občanů.  

 

Celkový počet obyvatel je 512.  

 

Věkový průměr je 40,33 let. 

 

Vážení spoluobčané, 

rád bych Vás, jménem svým i jménem všech zastupitelů, přivítal v novém roce 2012 a stručně 

Vám přiblížil, co naší obci přinesl rok minulý i to, co plánujeme na rok letošní. 

Rok 2011 

Kultura a sport 

Děkuji všem spolkům, podnikatelům, ale i jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na rozvoji 

kultury a sportu v naší obci. Všechny tyto akce obec podpořila a bude i nadále podporovat. 

Doufám, že i v následujících letech budou mít pořadatelé chuť tyto akce opět uspořádat. Bylo 

by pěkné, kdyby se z níže uvedených akcí staly akce tradiční. Pokud má někdo z Vás, občanů, 

nápad nebo chuť uspořádat nějakou další kulturní či sportovní akci, může se na nás obrátit, 

budeme se snažit být mu nápomocni. 

Seznam akcí v roce 2011: 

- turnaj v nohejbale,  

- dětský den,  

- Čabanská čutaná spojená s Čabanský odpolednem, 

- turnaj ve stolním tenise, 

- turnaj v Člověče nezlob se (pohostinství MIVALAN), 

- maškarní dětský karneval, 

- vánoční besídka, 

- vánoční zpívání u stromečku, 

- den matek, 

- Vítání občánků. 
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Z výše uvedených akcí pořádala obec turnaj ve stolním tenise, setkání u příležitosti Dne 

matek a Vítání občánků. Ve spolupráci s p. Rifflerovou jsme uskutečnili Čabanské odpoledne 

spojené s Čabanskou čutanou. Doufám, že na tuto akci si v následujících ročnících najde cestu  

více našich spoluobčanů. Na zbývající akce obec finančně přispěla. 

Na Vítání občánků bylo letos celkem pozváno 7 dětí s rodiči, z toho 2 dívky a 5 chlapců. 

Kulturní program předvedli žáci ze ZŠ a MŠ Bohuslavice, narozené děti byly obdarovány 

hračkami a maminkám byly předány kytky.  

Obecní úřad 

Rozpočet: 

- celkové příjmy 5 377 474 Kč,  

- celkové výdaje 3 937 581 Kč,  

Investice: 

Největší investiční akcí v roce 2011 bylo vybudování STL plynovodu a 16 plynovodních 

přípojek pro 16 RD v nové lokalitě Za hřištěm. Dále jsme investovali do vybavení mateřské 

školy a kulturního domu. Úspěšně jsme zažádali o dotaci z příspěvku kraje na pořízení 

požárního automobilu pro jednotku SDH. Z ní jsme zakoupili dodávkový automobil značky 

Ford Transit. Bohužel jsme již nebyli tolik úspěšní při podání žádosti o dotaci na výstavbu 

místní komunikace Za hřištěm. Zde jsme žádali o dotaci z Programu obnovy venkova, kterou 

vypisuje Olomoucký kraj. Z důvodu zamítnutí této dotace jsme odložili realizaci výstavby 

místní komunikace Za hřištěm na II. čtvrtletí letošního roku. O dotaci zkusíme ze stejného 

dotačního titulu požádat ještě jednou. Nicméně jsme se rozhodli provést výstavbu nezávisle 

na tom, zda nám bude dotace přidělena. Dále proběhlo v roce 2011 několik nutných oprav 

obecního majetku. 

Služby občanům: 

Změnu v otevírací době zaznamenala skládka odpadů, která se v období od května do října 

otevírala mimo tradiční soboty i ve středu. Tento trend se osvědčil a zachováme ho i v roce 

2012. V roce 2011 jsme také společně objednávali kominické služby, i tuto službu nabídneme 

v letošním roce v podobném termínu jako minulý rok. Se zimní údržbou chodníků a 

komunikací jsme byli minulou zimu spokojeni, proto tento rok zůstane dodavatel těchto 

služeb nezměněn. 

Rok 2012 

Kultura a sport 

I v letošním roce 2012 budeme podporovat kulturní, společenské a sportovní akce. Letos bude 

obec pořádat Čabanské odpoledne, Čabanskou čutanou, Vítání občánků. Obměnou by měla 

projít setkání u příležitosti Dne matek. ZŠ a MŠ budou pořádat maškarní karneval a vánoční 

besídku. S podporou obce se uskuteční i dětský den, turnaj v nohejbale a turnaj ve stolním 

tenise. Doufám, že v průběhu roku přibudou i další akce. Na všechny tyto akce jste srdečně 

zváni. Na termíny konání budete s předstihem upozorněni. 
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Obecní úřad 

Investice: 

Největší investiční akcí roku 2012 bude již zmíněná místní komunikace Za hřištěm, na níž 

podáme žádost o dotaci z Programu obnovy venkova od Olomouckého kraje. Další velkou 

investicí bude oprava podlahy v kulturním domě. Podlaha je již dlouhodobě ve špatném 

stavu a každoročně se vzdouvá. Kulturního domu se budou letos týkat i další investice, a to 

úprava oken z důvodu lepší cirkulace vzduchu a snížení vlhkosti vzduchu (kvůli zmíněnému 

vzdouvání parket). Dále se musí opravit  vchod do pohostinství a kulturního domu, který je 

také ve špatném stavu. Letos podáme žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na nové 

dětské hřiště. To bychom umístili do areálu školní zahrady za autobusovou zastávku. 

Uskutečnění investice záleží na tom, zda nám bude dotace přidělena. V případě zamítnutí 

našeho požadavku na dotaci ji realizovat nebudeme. V letošním roce také proběhne úprava 

dopravního značení v naší obci.  

Stručný seznam investic v roce 2012: 

- místní komunikace Za hřištěm,  

- oprava podlahy v kulturním domě,  

- úprava oken v kulturním domě, 

- oprava vchodu do pohostinství a kulturního domu, 

- vybudování dětského hřiště (záleží na získání dotace), 

- změna dopravního značení, 

Služby občanům: 

Pamětníky a obyvatele, kteří se zajímají o historii obce, určitě potěší, že se zabýváme 

digitalizací našich kronik. Ty jsou k nahlédnutí pouze ve  Státním okresním archivu 

v Šumperku, kde máme uloženy celkem 3 kroniky – Obecní kronika (1929 – 1978), Pamětní 

kniha (1979 – 1993) a Obecná škola (1886 - 1921). Po dokončení realizace tohoto projektu 

budou uvedené kroniky k nahlédnutí i na našich stránkách www.bohuslavice.cz v elektronické 

podobě. Tato akce není finančně náročná, a to i díky firmě LM & Blanke s.r.o., která hradí 

téměř 50% z ceny digitalizace. Děkuji tímto firmě LM & Blanke, s.r.o., jmenovitě                       

p. Langerovi.  

Otevírací doba skládky odpadů zůstane stejná jako v roce 2011. Společné objednávky na 

kominické služby máme v plánu přijímat v podobném termínu jako v minulém roce.   

Mateřská škola: 

Tento odstavec bude zajímat především rodiny s malými dětmi. V brzké době by měly do 

mateřské školy začít nastupovat silnější populační ročníky, takže kapacita nebude s největší 

pravděpodobností stačit. Tohoto problému si je zastupitelstvo vědomo a intenzivně hledá jeho 

řešení. Už v roce 2009 zadala obec ke zpracování projekt - rekonstrukci bývalé budovy MŠ na 

novou budovu, v níž by sídlila jak základní, tak i mateřská škola. Jelikož jde o velmi nákladný 

projekt, který nemůže financovat obec samotná, chtěli jsme získat peníze z příspěvku ze 

státního rozpočtu - tzv. porcování medvěda. Tato forma příspěvku však byla zrušena a další 

dotační tituly nebyly vypsány. Z tohoto důvodu jsme museli prozatím tento projekt odložit. 

Bohužel samotné navýšení počtu dětí ve stávajících prostorách není kvůli legislativě možné. 

Vybudování přístavby k budově staré školy zastupitelstvo obce zamítlo. Nyní jednáme o 

http://www.bohuslavice.cz/
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možnosti rekonstrukce prázdné budovy bývalé MŠ. Tam bychom umístili pouze mateřskou 

školu a základní škola s družinou by zůstala prozatím zachována ve stávajících prostorách. 

Toto řešení zastupitelstvo z důvodu finanční náročnosti zatím neschválilo, vyhodnocují se 

výhody a nevýhody této varianty. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. 

 

ZŠ a MŠ Bohuslavice 

   Je neskutečné, jak ten čas letí, a my jsme přivítali další nový rok - 2012. Ráda bych se 

ohlédla k tomu loňskému a s úsměvem zavzpomínala, co všechno jsme s dětmi na naší malé 

školičce zažili. A věřte nám, určitě jsme nezaháleli. Napočítala jsem 32 akcí. Připomenu jen 

ty nejvydařenější.  

   V březnu se děti vyřádily jako čertíci, víly, princezny a různá strašidýlka na dětském 

maškarním karnevalu. Snad každý si odnesl alespoň maličkost z bohaté tomboly. 

18.- 20. dubna děti prožily Barevný Velikonoční týden netradiční výukou i s vycházkou a 

školním kolem dopravní soutěže i s našimi nejmenšími z mateřské školy. Den Země jsme 

„oslavili“ úklidem okolí obce a zapojili se také do projektu Ukliďme si svět sběrem 

vysloužilých elektrospotřebičů.  

Na začátku května žáci s nadšením prošli ZOO Olomouc s milým kamarádem – mládětem 

lenochoda a paní průvodkyní, což byl nezapomenutelný zážitek pro všechny. Ve stejný den 

jsme také navštívili Dny Evropy v Olomouci na náměstí. 

V polovině května jsme prožili jeden den v Šumperku netradiční výukou historie středověku 

ve Vlastivědném muzeu a prohlédli si také neuvěřitelné stavby ze stavebnice Merkur. Určitě 

nás zaujala prohlídka radniční věže. 

Jako každý rok nechyběl výlet ke dni dětí – letos jsme si prohlédli Javoříčské jeskyně. 

V červnu naše škola pořádala velkou meziškolní atletickou soutěž, kde jsme rozdali 120 

medajlí. Úžasně jsme si odpočinuli na školním výletě v Dinoparku a ZOO Vyškov. 

Školní rok jsme ukončili báječným dnem u paní učitelky Žváčkové ve Zvoli, kde jsme se 

proběhli po lese a pak uvařili kotlíkovou polévku.  

Nový školní rok jsme hned 9. září prožili U Nebeského rybníka v Nových Zámcích, kde jsme 

pomáhali vysadit stromky a dozvěděli se něco o přírodě. 21. září jsme vysadili jako mnoho 

tisíc dětí na celém světě Strom Míru.  

Velkým zážitkem pro mnoho dětí byla jistě návštěva hlavního města Prahy. Viděli jsme nejen 

Pražský hrad, prošli se po Karlově mostě, Václavském i Staroměstském náměstí, ale také 

mnozí z nás jeli poprvé metrem. 

Na konci října jsme prožili strašidelnou Halloweenskou noc ve škole. Prosinec patřil jako 

každoročně Mikulášské a Vánoční besídce, která se dětem velmi podařila.  

Je to jen zlomek naší práce, kterou odvádíme s láskou. Snažíme se dětem odkrýt něco nového 

a naučit je poznávat svět kolem nás netradičně a se zážitky. Věřím, že se nám i všem dětem 

bude dařit i v letošním roce 2012.  

Martin Orságová, ZŠ a MŠ Bohuslavice 
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SDH Bohuslavice 

Jako každý rok se náš sbor aktivně podílí na dění v naší obci. V roce 2011 jsme pořádali 

turnaj v nohejbale, dětský den a hasičskou pohárovou soutěž. Aktivně se také snažíme 

pomáhat občanům v naší obci. Letos jsme například zprůchodňovali odtok dešťové vody do 

kanalizace u domu č. 125, čistili jsme studnu u domu č. 106. Obci jsme pomáhali zprůchodnit 

přítok vody do Rybníčka a čistili jsme kanály u hlavní silnice. Dále také opravujeme starou 

garáž v objektu bývalého kravína, kam přestěhujeme současnou zbrojnici. 

Přes léto nejvíce času trávíme soutěžením. V roce 2011 jsme soutěžili se 2 týmy v mužské 

kategorii a 1 tým v kategorii veteránů. Našemu veteránskému družstvu se podařilo obhájit 

celkové prvenství v okresním seriálu soutěží nazvaném Holba Cup, kde z 5 soutěží dvakrát 

vyhrálo a dvakrát bylo druhé. Bohužel domácí soutěž se jim nevyvedla. Co se týče mužských 

týmů, tak letošní sezona až tak vyvedená nebyla. Družstvo Bohuslavice II se zúčastnilo pouze 

zlomků soutěží a skončilo v Holba Cupu až na 18. místě. Družstvo Bohuslavice I. obsadilo 

celkovou 6. pozici z 39 účastníků, což bylo bráno jako neúspěch. Celkem vyhrálo 2 závody 

(ve Zvoli a domácí soutěž v Bohuslavicích) a 3 závody zakončili na druhém místě (Dolní 

Studénky, Štíty a Chromeč). Všechny družstva nás také reprezentují i za hranicemi našeho 

okresu, převážně v okresu Olomouc. 

Josef Pikart st., starosta SDH 

 

 


