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Obecní úřad
Vážení spoluobčané
chtěl bych ještě jednou připomenout a zdůraznit významný den naší obce. V kostele
Nejsvětější Trojice, nejstarším objektu a výrazné dominantě obce, byl v sobotu 24. 1. 2009
posvěcen při slavnostní mši svaté váženým otcem biskupem Ostravsko-opavské diecéze
Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem za přítomnosti kněží okolních obcí a hojné
účasti věřících, nový obětní stůl. V průběhu měsíců listopadu a prosince minulého roku se
v kostele v Bohuslavicích intenzivně pracovalo. Projekt nového oltáře, ambonu a potřebných
úprav presbytáře vypracoval Ing. Arch. Marek Štěpán z Brna. Po nezbytném schválení
památkáři, byl starý provizorní dřevěný oltář rozebrán a jednotlivé části byly využity jako
podstavce soch v interiéru kostela. Byla přesunuta grota, instalováno podlahové topení a celý
presbytář byl navýšen o jeden schod. Nový oltář a ambon, zhotovený z červeného mramoru
Rosso Alicante dovezeného z Itálie a opracovaného kameníky v Polsku, významně obohatil
interiér našeho kostela. Jsem společně s otcem Kazimírem Bubou rád, že se tak krásné dílo
za pomocí finančních darů věřících, sponzorů a obce podařilo zhotovit a všem, kteří darovali
peníze a přiložili ruku k dílu, vyslovujeme „Pán Bůh zaplať“. Nový obětní stůl a upravený
presbytář bude dobře sloužit nejenom současným, ale i budoucím návštěvníkům našeho
kostela.
Vážení spoluobčané, i v letošním roce jste prokázali velikou vstřícnost a štědrost
v Tříkrálové sbírce. Jedenáct skupinek „Tří králů“ doprovázených dospělou vedoucí
vykoledovalo letos o čtyři tisíce korun více než v minulém roce. V pomyslném žebříčku měst
a obcí na Hlučínsku jsme byli opět s vybranými více jak 40,- Kč na osobu nejlepší. Společně
s Charitou děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na organizování a průběhu sbírky a
především vám, dobrovolným dárcům, kteří jste každý podle svých možností přispěli na
charitativní činnost.
Máme za sebou čtyři velmi úspěšné plesy. Vysokou úroveň nastavilo občanské
sdružení Bohuslavický Oříšek s celebritami Tomášem Matonohou, Jitkou Asterovou,
bohatým kulturním programem, občerstvením a věcnou tombolou. Pořadatelé Plesu
zahrádkářů, rodičů i myslivců nezůstali pozadu a připravili hodnotnou zábavu. Výsledkem
jsou příznivé ohlasy hostů, spokojeni pokladníci i majitelé Restaurace Centrum, které potěšil
velký zájem návštěvníků.
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V prvním měsíci tohoto roku jsme však byli svědky událostí, které kazí dobrou pověst
naši obce a způsobily starosti.
Dva žáci třetí třídy zneužili varovný systém a nejdříve telefonicky a pak i spuštěním
sirény vyhlásili falešný požární poplach. Byli vypátráni a dostali zasloužený trest. Tentokrát
to dopadlo, díky dobrému postřehu operačního dispečera, bez finančních nákladů a postihu
rodičů. Je nutné, aby především rodiče, ale i učitelé vysvětlili dětem, že podobné činy nejsou
hrdinstvím, ale nezodpovědnou lumpárnou. Vedou k vynaložení marného úsilí i nemalých
nákladů, které pak mohou chybět v případě skutečného neštěstí.
Dalším trestným činem, naštěstí bez újmy na zdraví a životech, bylo ozbrojené
přepadení osamoceně žijící maminky a babičky za účelem získání peněz. Případ byl nahlášen
Policii, která pachatele dopadla a obviněný skončil ve vyšetřovací vazbě. Za vším je
pravděpodobně gamblérství, t.j. nekontrolovatelná závislost na výherních peněžních
automatech.
Dopravní nehodu pod vlivem alkoholu způsobil další náš občan, u kterého bylo
naměřeno více jak 2,5 promile alkoholu v krvi.
A věřte mi, nečte se dobře zpráva o stavu veřejného pořádku na k. ú. Bohuslavice za
rok 2008. Ze zprávy vyplývá, že občany naší obce bylo spácháno celkem 8 trestných činů (o
jeden více než v roce 2007). U přestupků došlo oproti loňským 12 činům k velkému nárůstu
na konečných 30.
Pro informaci a orientaci se ve zprávě uvádí, že v rámci celého služebního obvodu OO
PČR Hlučín bylo v roce 2008 spácháno 543 trestných činů. Obec Bohuslavice se podílí
1,47%. Na úseku přestupků bylo spácháno 1815 skutků z toho 781 v silniční dopravě a obec
Bohuslavice se podílí 1,65 %.
Pro snížení výše uvedených čísel a vylepšení dojmu o naší obci vás všechny vyzývám
k respektování zákonů, vyhlášek a pravidel občanského soužití, k napomáhání odhalování
trestné činnosti a důslednému respektování pravidel silničního provozu.
A co nás čeká v nejbližším období. Úspěšné ukončení plesové sezóny a maškarního
reje MŠ tradičním pochováním basy na plese Sboru dobrovolných hasičů. O dalších
společenských akcích pro vás, které připravuje kulturní komise ve spoluprácí s organizacemi
a spolky v obci vás budeme informovat ve zpravodajích obce, na internetových stránkách,
plakátech a relacemi v obecním rozhlase.
Z jednání rady obce Bohuslavice dne 21. 1. 2009
Rada obce se na svém jednání dne 21. 1. 2009 zabývala následující problematikou:

Výsledky hospodaření obce za 01-12/2008

Schválení návrhu rozpočtu, seznamu staveb a projektových dokumentací na rok 2009
a předložení ke schválení obecnímu zastupitelstvu

Nákup osobního automobilu

Investiční výstavba – stavby
• Obecní dům Bohuslavice, informace o průběhu výběrového řízení na
dodavatele
• Dokončení Kilovny, elektroinstalace, nový nábytek, nájem, nájemní smlouva
• Dopravní značení, měření rychlosti, přechody
• Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, Odbočka z Polní, Místní komunikace
Lampa, Menšíkovi, Místní komunikace Bogaczek, Kocur, Pudich, Oprava
místní komunikace Poštovní, názvy ulic
• KD, výměna oken a zateplení, informace z průběhu zpracování PD
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•







ZŠ a MŠ Bohuslavice, výměna oken dveří, a zateplení fasády, dokončení
sedlových střech, žádost o dotaci v dalších kolech výzev
• Územní plán, změna č. 4, informace o stavu a průběhu pořízení
• Žádosti o dotace (ZŠ a MŠ Bohuslavice – zateplení objektů, výměna oken a
dveří, dokončení sedlových střech, KD - zateplení objektů, výměna oken a
dveří, dokončení sedlových střech, Vypracování projektové dokumentace na
oddílnou splaškovou kanalizaci a ČOV Bohuslavice, bezpečnost silničního
provozu, oprava podlahy v tělocvičně)
Rekonstrukce mostu event. č. 46819-4, most u odbočky Opavská - Bolatická
Svoz a likvidace odpadů v roce 2009, svoz zeleně
Zřízení nových ulic, Dolní, Horní, Kostelní, projednání s občany
Komunitní plán sociálních služeb na období 2010-2013, dotazníkové šetření
Organizační věci:
• Inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2008
• Program 16. jednání obecního zastupitelstva 29. 1. 2009
• Žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ
• Vyhodnocení kulturních akcí, plán akcí na nejbližší období
• Dotace spolkům, Spolek zahrádkářů, Klub rodičů, Římskokatolická farnost,
SK Bohuslavice,
• Poděkování Danielu Buhlovi za udělení Zlatého kříže za 80
bezpříspěvkových odběrů krve
• Hostování lunaparku p. Václava Pflegra na Anenských slavnostech

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice dne 29.1. 2009
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
vzalo na vědomí:
•
Kontrolu usnesení, po které konstatuje, že na posledním jednání obecního
zastupitelstva nebylo přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla
splněna.
•
Informaci o hospodaření za rok 2008.
•
Informaci o průběhu inventarizaci majetku obce Bohuslavice k 31. 12. 2008.
•
Informaci o investiční výstavbě v obci v roce 2009.
•
Informaci o změnách názvu ulic a pojmenování nových ulic.
•
Obecní dům Bohuslavice, informace o výběrovém řízení na dodavatele.
•
Úpravu platu starosty obce dle nařízení vlády č. 37/2003 ve znění pozdějších předpisů.
•
Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.
•
Informace o jednáních rady obce.
schválilo:
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 12/2008. Celkové příjmy za 01-12/2008
činily 20.419.087,14Kč. Zůstatek z roku 2007 5.881.651,63 Kč. Celkové příjmy za 0112/2008 vč. zůstatku z roku 2007 činily 26.300.738,77 Kč. Celkové výdaje za 01-12/2008
činily 15.342.204,74 Kč. Peněžní zůstatek k 31.12. 2008 byl ve výši 10.958.534,53 Kč z této
částky činil zůstatek na běžném účtu 902.627,22Kč, na účtu za domovní odpad 54.976,50 Kč
a na vkladovém účtu 10.000.000,00Kč a na zvláštním účtu, zřízeném pro přijetí dotace
930,81 Kč bez výhrad.
b) Výsledky inventarizace majetku obce Bohuslavice k 31.12. 2008.
c) Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2009 bez výhrad
d) Plán investiční výstavby a zpracování projektové dokumentace na rok 2009
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e) Žádosti o poskytnutí dotace na zřízení přechodů pro chodce v obci, rekonstrukci podlahy
v tělocvičně ZŠ a MŠ Bohuslavice a projektovou dokumentaci na ČOV a oddílnou kanalizaci
Bohuslavice
f) Nákup osobního automobilu. Nejvyšší částka včetně DPH 250 000,- Kč. Výběr provede
tříčlenná komise ve složení Ing. Kurt Kocián, Robert Lasák a Petr Gaida a výsledek předloží
na příští schůzi zastupitelstva.
g) Dotace místním organizacím a spolkům na rok 2009
Účelovou dotaci SK Bohuslavice ve výši 400.000,- Kč na aktivity specifikované v žádosti.
Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách. První polovina bude poskytnuta v 1. čtvrtletí a 2.
v 2. pololetí roku 2009. Na poskytnutí dotace bude uzavřena smlouva. Kontrolou využití
dotace pověřuje obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
Účelovou dotaci Římskokatolické farnosti Bohuslavice ve výši 100.000,- Kč na opravu
fasády fary a hospodářských objektů. Na poskytnutí dotace bude uzavřena smlouva.
Kontrolou využití dotace pověřuje obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
Účelovou dotaci Spolku zahrádkářů Bohuslavice ve výši 15 000,- Kč na opravu střechy
prodejního stánku. Na poskytnutí dotace bude uzavřena smlouva. Kontrolou využití dotace
pověřuje obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
Účelovou dotaci Klubu rodičů 5 000,- jako příspěvek na kulturní a sportovní akce pro děti.
Na poskytnutí dotace bude uzavřena smlouva. Kontrolou využití dotace pověřuje obecní
zastupitelstvo kontrolní výbor.
h) Pojmenování ulice Dolní (odbočka z ulice Bolatická k novému domu pana Pumprly) a
pověřuje starostu k jednání s občany o pojmenování odboček z průtahu obce Opavská
(odbočka k domům paní Blisové, manželů Kociánových, Dostálových a Richterových,
odbočka k domům manželů Bogačkových, manželů Kocurových a pana Pudicha, odbočka
k domům manželů Menšíkových a novostavbě pana Jarkuliše)
i) Provedení dotazníkového šetření pro vypracování komunitního plánu sociálních služeb na
roky 2010 – 2013 společně s obcemi ve správním území města Hlučína.
j) Zavedení paušálního poplatku ve výši 100,- Kč na občana za rok za odvádění odpadních
vod do kanalizace a Bohuslavického potoka. Poplatek bude vybírán 2 x ročně. Kanalizací
mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném
v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, které
k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění
mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu (MěÚ Hlučín,
odbor životního prostředí a komunálních služeb).
k) V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů od 1. 1. 2009 nové měsíční odměny
neuvolněných členů obecního zastupitelstva.
Ing. Kocián, starosta
Schválení rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2009
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém jednání dne 29. 1. 2009 rozpočet
obce na rok 2009. Hospodářská krize, která negativně ovlivňuje chod světového i domácího
hospodářství bude mít určitě dopad i na hospodaření naší obce s těžko předvídatelným
vývojem. Pro naši obec je však mimořádně příznivé, že jsme ve dvou minulých létech šetřili
na výdajích. Úspory nám mohou pomoci při překonávání největších dopadů krize.
V obecním rozpočtu jsou příjmy navrženy na úrovni růstu HDP ve výši 1-2%. Úroveň příjmů
i výdajů budeme nepřetržitě sledovat a vyhodnocovat oproti minulým létům. Smlouvy na
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realizaci staveb, zpracování projektových dokumentací, opravy a pořizování majetku budeme
koordinovat s příjmy tak, aby nevznikla platební neschopnost a obec se nezadlužila.
V následující tabulce jsou specifikovány očekávané příjmy a výdaje. Jejich výši budeme
usměrňovat podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovými opatřeními, schvalovanými
obecním zastupitelstvem.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 jsou v souladu s platnou legislativou zahrnuty
náklady na obnovu a údržbu vodovodu a kanalizace. Zákon nařizuje, aby tyto náklady byly
využity jenom pro stanovený účel a v případě jejich nevyčerpání musí být uloženy na
zvláštní účet. Až dosud obec získávala prostředky na provoz vodovodů a kanalizací pouze
z vodného. Nově byl po schválení obecním zastupitelstvem do rozpočtu obce na rok 2009
zařazen poplatek za odvádění odpadních vod v paušální výši 100,- Kč na osobu.
Schválený rozpočet obce Bohuslavice na rok 2009
Paragraf

2310
3314
3319
3341
3349
3392
3429
3612
3613
3613
3632
3632
3722
3722
3729
4351
5512
6171
6171
6171
6171
6310
6409

položka

1111
1112
1113
1121
1211
1361
1335
1341
1343
1347
1351
1511
4112
2111
2111
2112
2111
2111
2132
2111
2132
2111
2132
2111
2132
2111
2324
2111
2111
2111
2111
2131
2329
2324
2141
2343
4121
4121

Příjmy
Daň z příjmů FO závislá činnosti
Daň z příjmů podnikatelů
Daň z příjmů FO srážková
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za odnětí lesní půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostr.
Poplatek za provozov. výher.hrac. přístr.
Odvod výtěžku z provozu výherních přístrojů
Daň z nemovitostí

Dotace ze státního rozpočtu
Vodné a stočné
Knihovna – členské příspěvky
Kultura-příjmy z prodeje zboží + taneční
Hlášení místního rozhlasu
Inzerce ve zpravodaji
Pronájem kulturního domu
Rodinné centrum Naschválníček – poskyt. služeb
Příjmy z pronájmu bytu
Služby k nájmu Domu služeb

Příjmy z ostatních pronájmů
Příjmy z poskytování služeb-Hřbitov
Příjmy z pronájmu hrobů
Platby občanů za popelnice
Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM

Skládka
Příjmy z poskytování služeb-dovoz obědů do Závady
Příjmy z poskytování služby has.autem
Příjmy z poskytování služeb .-kopírov.
Příjmy z pronájmů pozemků
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků
Poplatek za dobývací prostor, těžba písku
Dotace obce Závada na docházející žáky

Věcná režie, dodávka obědů –Závada, Vřesina
Dotace z operač.programu vzdělávání pro ZŠ

Příjmy celkem

Rozpočet v Kč

2 400 000
1 400 000
200 000
3 500 000
4 800 000
80 000
38 000
23 000
10 000
60 000
75 000
850 000
406 023
920 000
1 000
85 000
2 500
5 000
40 000
25 000
25 000
30 000
27 000
100 000
40 000
585 000
120 000
5 000
20 000
20 000
10 000
13 000
5 000
5 000
75 000
200 000
270 000
150 000
600 000

17 220 523
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1014
2212
2221
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3341
3349
3391
3392
3399
3330
3419

položka

Výdaje
Pobíhající psi

únor 2009

Rozpočet v Kč

3421

Neinv.dotace spolkům zaměřeným na sport – florbal,hokej

3429

Nein.dotace ostatním spolkům
Náklady na vybavení bytu Kilovna
Veřejné osvětlení
Provoz hřbitova
Dům služeb
Zadání změny ÚP
Platby firmě OZO za svoz PDO
Likvidace černých skládek
Údržba zeleně
Péče o krajinu
Pečovatelská služba
Veřejně prospěšné práce
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Věcná a mzdová režie obceZávada a Vřesina
Členský příspěvek Sdruž. Obcí Hlučínska, a SOMH
Pojištění majetku obce
Dotace z operač.programu vzdělávání ZŠ
Investice + projekty
Rezerva

15 000
1 500 000
80 000
680 000
450 000
120 000
2 120 000
90 000
300 000
10 000
80 000
30 000
500 000
85 000
100 000
400 000
50 000
90 000
100 000
250 000
140 000
75 000
80 000
850 000
25 000
250 000
40 000
30 000
50 000
300 000
1 100 000
2 100 000
200 000
45 000
80 000
600 000
14 664 023
500 000

Výdaje celkem

28 179 023

3612
3631
3632
3613
3635
3722
3729
3745
3749
4351
4222
5512
6112
6171
3113
6409
6320

6409

Paragraf

Místní komunikace – údržba,výkup,opravy MK

5193 Náklady na dopravní obslužnost
Provoz vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Údržba a čištění potoka
Náklady na provoz ZŠ a MŠ +

ncest. ŠJ škrabka

Knihovna
Prezentace obce (Dějiny obce, kronika, propag.mat.)

Obecní rozhlas (popl.OSA+údržba)
Obecní zpravodaj
Mezinárodní spolupráce –družba Slovensko
Kulturní dům
Sbor pro občanské záležitosti
Dotace Římskokatolické farnosti, oprava farní budovy
Neinv. Dotace Sportovnímu klubu

5331
5329

6121
5901

položka

Financování

Rozpočet v Kč

8115 Zůstatek r. 2008 (BÚ,spoř.účet,popelnice)

Financování celkem

10 958 500

10 958 500

rozpočet sestaven jako schodkový
Příjmy – výdaje = schodek + financování

Ing. Kocián, starosta
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Zavedení Czech POINTu v obci Bohuslavice
Na Obecním úřadu v Bohuslavicích bylo zřízeno pracoviště Czech POINT – Český
Ověřovací Informační Národní Terminál. Je to projekt, který by měl zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Pro projekt je charakteristická široká síť míst
pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.
Projekt se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci s písemnými
dokumenty – ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené
výpisy), tak i do budoucna převodem písemného dokumentu do podoby elektronické
(elektronizace dokumentů). V některých případech tak bude možné zajít pouze na jeden úřad
a zíkat potřebné doklady. V konečné podobě projektu by občan mohl své záležitosti
vyřizovat z domova prostřednictvím internetové pošty. Tato etapa, která je připravována
k realizaci v letošním roce bude vyžadovat zřízení elektronických schránek a elektronických
podpisů
Na pracovištích Czech POINT a tedy i na našem obecním úřadu je možné získat
ověřené následující výstupy z veřejných informačních systémů:
•
•
•
•
•

Výpis z rejstříku trestů
Výpis z katastrů nemovitostí
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis bodového hodnocení řidiče

Pořízení výše uvedených písemností je za úplatu podle celostátně schváleného ceníku.
Na obecním úřadu budeme písemnosti a ověřování listin provádět v úřední dny - pondělí,
středa, v době od 7.00 do 11.30 a odpoledne v době od 12.30 do 17.00 hod

Krupová
Informace pro držitele psů v obci
Sdělujeme držitelům psů, že mohou docházet na obecní úřad platit v hotovosti místní
poplatek ze psů na rok 2009. Poplatek ze psů je každý rok nutno uhradit nejpozději do
31. 3. v hotovosti na obecním úřadě. Při úhradě poplatku obdrží držitel novou známku pro
psa a sáčky na psí exkrementy. Novou známku musí každý pes nepřetržitě nosit na svém
obojku za účelem identifikace. Do sáčků bude každý majitel psa povinně sbírat psí
exkrementy pro zachování a udržení čistoty a veřejného pořádku na veřejných místech. Dále
každý majitel odevzdá, popř. vypíše přihlášku k místnímu poplatku ze psů, která je přílohou
tohoto zpravodaje. Pokud držitel psa během roku nechá psa utratit, pes se ztratí, zemře apod.,
je třeba, aby se osobně dostavil na obecní úřad a vypsal odhlášku z místního poplatku ze psů.
Znovu citujeme z Obecně závazné vyhlášky č.2/2003, že místní poplatek se hradí za psy
starší 3 měsíců. Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu do 7 dnů, že se stal držitelem
psa, popř. že přestal být držitelem psa, pokud vznikne poplatková povinnost během roku, pak
do 15-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti a poplatek je vyměřen v poměrné výši.
Poplatek činí ročně za 1 psa, chovaného v obytných, rodinných domech 100,- Kč a za
druhého a každého dalšího psa chovaného v obytných, rodinných domech ve výši 150,Kč. Poplatku ze psů nepodléhá držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, osoba
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
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osob. Na dobu l roku je osvobozen od poplatku i držitel psa převzatého ze psího útulku a to
na dobu 1 roku ode dne převzetí psa.
Požadavek na osvobození od poplatku ze psů musí držitel uplatnit a důvody
prokázat obecnímu úřadu vždy do 15. února příslušného kalendářního roku.
Jelikož na obecní úřad docházejí neustále stížnosti na volně pobíhající psy, znovu
citujeme i z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 o pravidlech pro pohyb psů a některých
omezujících opatřeních a povinnostech k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na území obce Bohuslavice, kde se v čl. 3 ukládá průvodci psa na veřejném prostranství vést
jej na vodítku a zabezpečit psa tak, aby neohrožoval okolí pokousáním, např. nasazením
náhubku. Průvodce psa je pak dále povinen zajistit, aby pes svými exkrementy neznečišťoval
veřejná prostranství a při případném znečištění veřejného prostranství tuhé psí exkrementy
odstranil z těchto míst. Je zakázán volný pohyb psa na veřejném prostranství s výjimkou
prostor pro volný pohyb psů na cestách Bolatická, Rohovská cesta, Chuchelnická, Kozmická
a Lipová a to pouze na těchto cestách za zastavěnou částí obce. Se psy je zakázáno vstupovat
na hřiště Sportovního klubu, na hřiště Základní a mateřské školy, na veřejné prostranství u
kulturního domu a na veřejné prostranství s hřištěm na „točně“.
Krupová

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace
Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí školního roku 2008/2009
Třída

Počet /dívky/

Prospěli
s vyznam.

Průměr
1,00

Průměr
třídy

Zam. hodiny
průměr na ž.

1.
2.

21(10)
14(03)

20
12

13
2

1,12
1,30

09
14

3.
4.
5.

21(11)
19(08)
26(13)

17
12
11

11
6
0

1,17
1,40
1,60

18
15
18

1.-5.
6.
7.
8.

101(45)
20(12)
20(11)
20(12)

72
7
9
6

32
0
2
1

1,2
1,73
1,73
1,79

15
31
41
32

9.
6.-9.
1.-9.

27(14)
87(49)
188(94)

13
35
107

2
5
37

1,65
1,73
1,53

51
39
27

Všichni žáci prospěli
V 1. pololetí bylo uděleno:
47 pochval
25 napomenutí
21 důtek třídní učitelky
7 důtek ředitelky školy
3 dvojky z chování.
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Všem vyznamenaným a pochváleným žákům blahopřeji!
Do dalšího pololetí přeji žákům i kolegům hodně úspěchů!
Zápis žáků do 1. třídy
- proběhl v budově školy 3. 2. 2009 od 12 do 17 hodin
- rodiče přinesli s sebou vyplněný dotazník a rodný list dítěte
- k zápisu se letos dostavilo 27 dětí: 8 ze Závady, 19 z Bohuslavice
14 chlapců a 13 dívek
Zápis do MŠ
- proběhne v Bohuslavicích: 17. 2. v době od 10 do 16 hodin
- proběhne v Závadě:
12. 2. v době od 10 do 12 hodin
Dagmar Fojtíková, ŘŠ

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2009 – 2010 se uskuteční v úterý 17. 2.
2009 od 10.00 do 16.00 v mateřské škole. K zápisu přijďte i vy, kteří počítáte s docházkou
dítěte do mateřské školy od měsíce ledna 2010.
Anna Kozáková
SPORTOVNÍ DĚNÍ VE ŠKOLE - LEDEN 2009
VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP
Okrskové kolo okresního finále v soutěži děvčat 4. a 5. tříd proběhlo ve středu 14.
ledna v tělocvičně ZŠ Štěpánkovice. Družstvo naší školy tvořila děvčata: H. Kosková a N.
Zlotá( IV.tř.), H. Kočárová, M. Kubíková, N. Mašková, P. Štefková, H. Theuerová, S.
Tomášková a T. Otisková ( V.tř.). Desátá hráčka - T. Vitásková z 5. třídy – náhle
onemocněla, a protože se nedostává děvčat, která umí alespoň přehodit hřiště, odjíždělo na
turnaj jen devět hráček. Tím družstvo předem prohrávalo v každém utkání 0 : 2.
Ani bojovnost a dobrá hra nestačila na nejlepší družstvo ze ZŠ Velké Hoštice a děvčata
prohrála 7 : 14, ale další dva zápasy skončily pro nás vítězně. Se ZŠ Štěpánkovice 9 : 5
a proti družstvu se ZŠ Dolní Benešov 12 : 5. Tyto výsledky znamenaly druhé místo
v turnaji za ZŠ Velké Hoštice a před třetím v pořadí – družstvem ze ZŠ Dolní Benešov.
Pochvala patří celému družstvu za bojovnost, snaživý výkon a pěkné umístění pro naši
školu! Ostudu určitě neudělaly!
V otevřené kategorii smíšených družstev děvčat a chlapců 4. a 5. tříd se konala
okrsková kola ve středu 21.1.2009. Zástupci naší školy odehráli turnaj v hale ZŠ Bolatice.
Reprezentaci tvořili: H. Kocurová, M. Kubíková, N. Mašková, S. Tomášková, F. Kocur,
J. Kubík, J. Lasák, M. Malcharek, T. Mučka, D. Pašek, J. Vitásek a V. Mička (všichni
V. tř.).
V prvním utkání, které bylo současně nejlepším zápasem turnaje a také rozhodlo o
závěrečném pořadí, se naše družstvo utkalo s výběrem ZŠ Velké Hoštice. Po vyrovnaném
-9-
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a bojovném průběhu se radoval náš soupeř z vítězství 12 : 10. V dalších utkáních naše
děvčata a chlapci porazili družstvo ZŠ Chuchelná 9: 8 a výběr ZŠ Bolatice 16 : 4, ale protože
náš jediný přemožitel také vítězil, na reprezentaci naší školy zbylo nepostupové druhé
místo.
Za předvedené výkony a snahu patří všem velká pochvala, chyběla jen trocha
sportovního štěstí!
Konečné pořadí: 1. ZŠ Velké Hoštice
34 : 23
6 bodů
2. ZŠ Bohuslavice
35 : 24
4 body
3. ZŠ Bolatice
19 : 31
2 body
4. ZŠ Chuchelná
21 : 31 0 bodů
Mgr. A.Hampel, učitel

Organizace v obci
Klub rodičů při ZŠ
V měsíci lednu se uskutečnily dvě akce Klubu rodičů. V neděli 18.1.09 to byl
maškarní rej dětí s klauny. Byla připravena bohatá tombola a občerstvení.. Program pro děti
byl připraven v podání klaunů, kouzelníka Čáryfuka a holek, které předtančily aerobic. Svým
vystoupením dokázaly na parket dostat i babičky a rodiče. Masky byly opravdu famózní a
odměnou pro všechny bylo sladké občerstvení. Pochvalou za zdařilou akci pro nás může být
i děkovný dopis od Dr. Černocha a rodičů.
Druhou akcí uskutečněnou v sobotu 24.1.09 byl 10. Společenský ples Klubu rodičů.
Skvělá muzika, bohatá tombola, kulturní vystoupení a sál plný dobře naladěných rodičů byl
vizitkou skvělé akce. Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům, členům Klubu
rodičů a všem, kteří jste se těchto akcí zúčastnili.
Klub rodičů při ZŠ

Spolek zahrádkářů
Spolek zahrádkářů děkuje všem, kteří se přišli zatančit a pobavit na společenském
plese v sobotu 17. 1. 2009 v sále Kulturního domu v Bohuslavicích. Těšíme se, že i v příštím
roce náš potěšíte svou účastí. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na dary do věcné
tomboly.
Spolek zahrádkářů

HC Buldoci - řádky z ledního hokeje
V lednu odehráli hokejisté Buldoků Bohuslavice pět utkání AHL.
Nejprve přehráli poslední Derby Kouty výsledkem 5:3. Následovalo utkání s týmem
HC STK. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný, obě mužstva se přetahovala o vedení a
vítězství bohuslavickým nakonec uniklo pouhou půlminutu před koncem zápasu, když
soupeř vyrovnal v power-play na konečných 4:4.
Zápas s Isotrou nebyl také pro Buldoky jednoduchý. Sice soupeře přehrávali, ale
nedokázali se dlouho střelecky prosadit. Nakonec však alespoň tři branky vstřelili a připsali
si na své konto další vítězství.
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V pátek 23.1. odehráli naši hokejisté očekávané derby proti mužstvu HC Bolatice.
Zápasy s Bolaticemi mají vždy svůj nezaměnitelný náboj. Nejinak tomu bylo i v tomto
utkání. Bolatice byly od začátku první třetiny aktivnější. Tato aktivita byla zúročena dvěma
slepenými brankami v desáté minutě. Dvoubrankový náskok soupeře bohuslavičtí sice ve
druhé třetině zkorigovali na 1:2, ale bolatičtí znova odskočili na rozdíl dvou branek. Do třetí
třetiny však mužstva vstupovala opět s jednobrankovým rozdílem 2:3. V poslední části hry
se Buldokům vyplatila zvýšená aktivita v útočném pásmu a po vyrovnávající brance na 3:3
strhli poprvé v utkání vedení na svou stranu. Poté se bolatičtí hnali za vyrovnáním, čímž
nechávali okénka ve své obraně. Toho Buldoci využili a náskok pojistili pátým gólem na
konečných 3:5. V utkání byli bohuslavičtí hokejisté hlasitě povzbuzováni fanoušky, kteří
navodili tu správnou atmosféru derby a za což jim patří velký dík.
Další zápas odehráli Buldoci proti Mexiku, které se v tabulce nachází na
předposledním místě. I když se Buldokům hraje proti týmům v tabulce níže postaveným
špatně, tentokrát se naštěstí papírové předpoklady v samotném utkání potvrdily. Bohuslavičí
měli celé střetnutí převahu, kterou dokázali proměnit v branky v soupeřově síti. Konečné
skóre zápasu se zastavilo na stavu 7:2 pro Buldoky z Bohuslavic.
V průběžné neúplné tabulce soutěže jsou bohuslavičtí hokejisté s 28 body na 4. místě.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Derby Kouty
5:3
Branky Bohuslavic: Jan Krupa, Daniel Hříva, Martin Theuer, Milan Pšenica, Libor Kubík.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Derby Kouty
4:4
Branky Bohuslavic: Jakub Kocur, Daniel Hříva, Radek Theuer, Jiří Kocián.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Isotra
3:0
Branky Bohuslavic: Roman Theuer 2, Jakub Kocur.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Bolatice
5:3
Branky Bohuslavic: Jan Krupa 2, David Kocur, Petr Krupa, Libor Kubík.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Mexiko
7:2
Branky Bohuslavic: Jakub Kocur 3, Šimon Cigán 2, Jan Krupa, Marek Wilpert.

Aktuální tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Monaco Kouty
3. HC Bolatice
4. HC Bohuslavice
5. HC STK
6. HC Čas Mančaft
7. HC Horní Lhota
8. HC Kozmice
9. HC Zábřeh
10. HC Isotra
11. HC Derby Kouty
12. HC Mexiko
13. HC Štěpánkovice

20
21
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
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16
16
14
13
13
13
8
6
6
5
3
3
3

1
1
1
2
1
0
2
2
2
2
4
2
2

3
4
5
5
5
7
10
12
12
13
13
15
15

159:53
99:50
111:63
82:59
124:68
102:66
73:82
79:110
60:89
45:104
61:90
59:126
49:143

33
33
29
28
27
26
18
14
14
12
10
8
8
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Utkání HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
So 7. 2. 2009 13:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice
Ne 15. 2. 2009 17:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
Út
24. 2. 2009 17:00 HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
Út
3. 3. 2009 18:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěže
a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umístěny na webových
stránkách obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport.
Jiří Kocián

Karetní turnaj
Koncem loňského roku proběhl již 4. ročník karetního turnaje ve hře "66". Zúčastnili
se nejenom tradiční mistři této hry, ale i noví adepti, celkem 15 hráčů. Po počátečních
problémech, kdy se někteří hráči ještě v době zahájení hry koupali někde v bazénu a museli
je nahradit rozhodčí turnaje, se vše rozběhlo na plné obrátky. Turnaj se hrál na 7 kol a nebyla
nouze o chyby, které v závěru přerostly, snad v důsledku délky turnaje a množství požitých
podpůrných prostředků, k chybám katastrofálním! Za zmínku určitě stojí, že se hrálo na
stolech v restauraci CENTRUM p. Zajíčka! Po pěti hodinách litého boje se rozhodlo o
pořadí. Na 1.místě se umístil a tím obhájil titul přeborníka obce SION VÁCLAV
STUCHLÍK (osvědčil se jeho pravidelný trénink v tomto restauračním zařízeni), 2. místo
obsadil nestor této hry EVŽEN FUCHS a 3. místo příslušník městské policie KENO VÍT
HEISIG (v práci asi poctivě střeží město!) Za zmínku stojí i 15. poslední místo ČEŠLÍKA
PETRA, který se nebál a zúčastnil se i když je začátečník. Vítěz obdržel putovní pohár a
všichni ostatní diplomy a hodnotné ceny, až na jednoho, který diplom i cenu (piškotové řezy)
odmítl převzít. Závěrem bych chtěl pozvat další adepty této hry, aby se zapojili aktivně a
nechodili jenom kibicovat.!!!
Za organizátory s pozdravem MALÁ DÁVÁ!
Martin Kučera

Kultura
Náboženský život (12.)
Matěj – dnes nosí toto jméno mnoho chlapců, protože se stalo „moderním“. Jak je
staré, to už ví jen málo lidí. Povězme si teda něco o jeho původu. Jeho prvním známým
nositelem byl apoštol Matěj. Ten sice nebyl vybrán za apoštola Ježíšem, ale po zradě
Jidáše a smrti Krista, chtěli zbylí apoštolové doplnit svůj počet na původních dvanáct.
Vybrali proto několik mladých mužů, kteří se zajímali o Kristovo učení a tvořili širší
družinu jeho učedníků a losovali. Los padl na Matěje.
Narodil se v prvním století, byl tedy současníkem Ježíšovým. Stal se jedním
z prvních misionářů a horlivě šířil radostnou zvěst nejprve v Judsku; později odchází
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mezi pohany na jih až do Etiopie. Legenda vypráví, že asi v roce 63 po Kr. byl pohany
kamenován a následně zabit sekerou.
Jeho ostatky darovala římská císařovna Helena biskupu Agriciovi do Trevíru
(Německo), kde jsou uchovávány dodnes. Tak se stal sv. Matěj patronem města i diecéze.
V západní Evropě je velmi uctíván, hlavně v Německu a Itálii. Jeho svátek, i když
světským způsobem, se slaví i u nás v Praze. Matějská pouť na konci února je známá po
celých Čechách.
Ke svátku sv. Matěje se vážou i mnohé zvyky, např. v noci se třáslo ovocnými
stromy, aby hojně rodily. Známá je u nás i pranostika „ sv. Matěj ledy láme“ a je tedy
předzvěstí jara a nového života.
Sv. Matěj bývá nejčastěji zobrazován s knihou nebo svitkem v ruce a s nástrojem
svého umučení – sekerou.
V občanském kalendáři se slaví Matěj 24. února, církev slaví jeho svátek 14.
května. Ať tedy budete Matějové a Matýsci slavit v únoru nebo květnu, vzpomeňte si na
svého nebeského přímluvce.
Leo Dominik, kronikář obce

Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. 1. 2009 dopoledne proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka.
Jedenáct dětských skupinek převlečených za Tří krále Kašpara, Melichara a Baltazara
koledovala po domech a vinšovala štěstí, zdraví a Boží požehnání. Také letos jste vážení
občané Bohuslavic prokázali svou velkou štědrost za, kterou Vám Charita Hlučín ze srdce
děkuje. V obci se vybrala úctyhodná částka 69.145,- Kč. Děkujeme také všem koledníkům a
jejich doprovodu za ochotu a obětavost, se kterou se zhostili této potřebné a bohulibé služby.
Charita Hlučín poskytuje řadu potřebných služeb. O pomoc může požádat každý.
Informace hledejte na www.charitahlucin.cz nebo od pondělí do pátku na tel čísle
595043275
Charita Hlučín

Společenská kronika – naši jubilanti v únoru 2009
Vitásek Bruno
Fichnová Helena
Placková Kateřina
Veverková Helena
Chorovská Bernardina
Gaidová Alžběta
Tkatziková Amalie

82 let
50 let
85 let
60 let
97 let
70 let
87 let

Všem jubilantům do dalších let přejeme hojnost Božího požehnání, pevné
zdraví, radost a štěstí
Karla Krupová
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Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice

Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.hlucinsko.tv
E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:

553 659 075

Tel/Fax/Zázn.:

553 659 064

Úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.

Inzerce:
Prodám zánovní jízdní kolo dámské. Cena dohodou. Informace na tel. č.
731744557
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