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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu jsme u obecního úřadu a za samoobsluhou u Kafárny instalovali
dvě veřejná dětská hřiště s lavičkami. Jsou určena pro maminky s dětmi a ke
hrám dětí do 12 let, ne starších. Velice, a nejen mne, rozzlobilo počínání skupiny
výrostků, kteří zřejmě rozjařeni a posíleni alkoholem, dováděli v nočních
hodinách na hřišti před obecním úřadem. Rušili noční klid a mohli způsobit i
škody na instalovaném zařízení. Žádám proto vás spoluobčany, nahlaste mi, příp.
ostatním členům obecního zastupitelstva nebo Policii ČR, tyto přestupky,
abychom mohli viníky zjistit a potrestat. A vás, kteří máte hodně energie
vyzývám, abyste ji vybíjeli na sportovištích a ne poškozováním majetku nás
všech.
V nastávajícím měsíci vás srdečně zvu na veřejné jednání obecního
zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. 2007 v 18.00 hod v zasedací
místnosti KD. Hasičská slavnost na hřišti SK se uskuteční 17. 6. 2007a dětské
rybářské závody 23. 6. 2007. Slavnostní předání vysvědčení a ukončení školního
roku bude 29. 6. 2007. Na závěr školního roku uspořádá Klub rodičů Oldies párty
na školním hřišti. Jednotlivé akce budou plakátovány, budou vyhlášeny
rozhlasem a prezentovány na webových stránkách.
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 16. 5. 2007
Vzala na vědomí:
 Kontrolu usnesení“
- Úkol č. 8/6 a) splněn. Výzva na prodloužení místní komunikace Školní a
Petra Bezruče byla projednána a schválena na 7. jednání rady dne 16. 5.
2007
- Úkol č. 8/6 b) splněn. Starosta projednal s dětskou lékařkou p. Mudr.
Benešovou provoz dětské poradny. Provoz dětské poradny bude probíhat ve
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stávajících prostorách na OÚ do doby provedení potřebných úprav v ZŠ,
kde bude dětská poradna umístěna po dobu rekonstrukce obj. OÚ.
 Všechna předcházející usnesení byla splněna.
 Informaci o průběhu stavby „Parkoviště u kostela“
 Informaci o nezískání finanční dotace na výstavbu „Parkoviště u kostela“
z rozpočtu MS kraje a zařazení jako náhradník
 Informaci o průběhu stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul.
Záhumenní“.
 Informaci o instalaci dětských hřišť před OÚ a za samoobsluhou. Hřiště
budou osvětlena světly, o které bude doplněno veřejné osvětlení.
 Informaci o podání žádosti na vydání stavebního povolení na stavbu
Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy
 Informaci o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace na stavební
úpravy v souvislosti s přestěhováním dětské lékařky, knihovny a obecního
archívu
 Informace o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace obj. Kilovny
na bydlení
 Předložení alternativy náhrady luxferů a oken v tělocvičně ZŠ a rozhodla
o dopracování zvolené varianty
 Požadavek obce na vypracování nabídky na projektovou dokumentaci
infrastruktury pro výstavbu nových RD
 Informaci o stavu správního řízení povolení instalace retardérů na ul.
Polní
 Informaci o jednání rady SOH
 Výzvu MS kraje k předložení nových záměrů v území, které splňují
kritérium nadmístního významu pro zpracování územně plánovací
dokumentace Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
 Informaci o schůzce starosty obce s osobami podnikajícími
v zemědělství a vlastníky půdy o Komplexních pozemkových úpravách na
katastru obce Bohuslavice a vzniku Místní akční skupiny Hlučínsko pro
čerpání dotací z EU
 Požadavek MS kraje na zaslání informace o stavu válečných hrobů na
katastru obce Bohuslavice
 Záměr na vyhlášení památného stromu – dub letní (Quercur robur)
rostoucí na pozemku parc. č. 319 k. ú. Bohuslavice u Hlučína s názvem
„Dominikův dub“
- Informaci o pořádání Mezinárodního festivalu „In Bona Fidal Hlučín 2007,
XVII. Ročníku mládežnických dechových orchestrů a mažoretek v Dolním
Benešově, Dětského dne 2. 6. 2007 a Farního dne 3. 6. 2007
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Schválila:
9/7
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 04/2007. Celkové příjmy
za 01-04/2007 vč. zůstatku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 činily 8.673.896,62
Kč. Celkové výdaje za 01-04/2006 činily 3.235.889,11 Kč. Peněžní zůstatek
k 31. 3. 2007 byl ve výši 5.438.007,51 Kč z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 925.981,01 Kč na účtu za domovní odpad 12.026,50 Kč a na účtu
SPOROINVESTU 4.500.000 Kč bez výhrad a doporučuje obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
b) Výzvu pro výběr dodavatelů na dokončení komunikace staveb „Prodloužení
ul. Školní a P. Bezruče“
c) Výběr dodavatelů, kterým bude zaslána výzva na zpracování nabídky na
dokončení komunikace staveb„Prodloužení ul. Školní a P. Bezruče“ – ODS,
Silnice Morava, Zamtherm, Strabag a Technické služby Ostrava
d) Výběrovou komisi pro výběr dodavatele stavby „Prodloužení ul. Školní a P.
Bezruče“ ve složení: Ing. Ryšová, Ing. Birtková, p. Riedel, p. Hrušková, p.
Ptáček, náhradník – Mgr. Dominik
e) Na základě vyhodnocení stavu místních komunikací provedeném
kontrolním výborem a komisí místního rozvoje realizaci celoplošné opravy
komunikace od nového parkoviště u kostela až po křižovatku s ul. Školní.
Realizaci opravy zadat fy Zamtherm.
f) Navýšení ceny za inženýrskou činnost na stavby Rekonstrukce místní
komunikace Záhumenní a Parkoviště u kostela z důvodu vyšších nároků na tuto
činnost v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona a dořešení prodloužení
páteřních energetických řádů vč. přípojek a dalších požadavků doplňujících
jednotlivé stavby
g) Uzavření smlouvy na inženýrskou činnost na dokončení místních
komunikací prodloužení ul. Školní a P. Bezruče vč. vybudování energetických
přípojek s PFO Ptáček František, Ostrava
h) Podání žádosti na dotaci na sportovní hřiště ZŠ a MŠ z dotačního programu
ČEZu – regionální podpora
i)
Připomínky obce Bohuslavice k návrhu studie proveditelnosti výrobní zóny
Závada
j)
Opatření vydané ředitelkou ZŠ a MŠ na prázdninový provoz a termín
uzavření MŠ
k) Mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ a MŠ na základě vyhodnocení ukazatelů
a splnění úkolů nad rámec pracovních povinností
l)
Umístění dětské poradny po dobu realizace stavby Obecního domu
v upraveném prostoru stávající knihovny v ZŠ. Knihovna a archív OÚ budou
přemístěny po dobu stavby do nevyužitých prostor MŠ.
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m) Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav přemístění dětské
lékařky, knihovny a archívu OÚ u fy Idea ateliér, s. r. o. Ostrava
n) Nákup hasičského automobilu s cisternou a předkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
o) Vyhodnocení stavu místních komunikací
p) Vyúčtování nákladů na VII. Setkání seniorů z Bohuslavic
q) Záměr na vyhlášení památný strom – dub letní (Quercur robur) rostoucí na
pozemku parc. č. 319 k. ú. Bohuslavice u Hlučína s názvem „Dominikův dub“
r)
Připomínky k návrhu jízdního řádu drážní dopravy 2007/2008
s) Finanční dotaci HC Buldoci Bohuslavice na sezónu 2007/2008 ve výši
20.000,- Kč
t)
Zakoupení 2 ks předplatného do Slezského divadla Opava na divadelní
sezónu 2007/2008
u) Pořízení 2ks přemístitelných WC pro pořádání společenských akcí obcí a
organizacemi v obci
Ukládá
10/7
a) Starostovi obce zadat vypracování dokumentace nového dopravního svislého a
vodorovného značení
Zodpovídá: starosta, termín: do 15. 9. 2007
Ing. Kocián, starosta
ZŠ a MŠ Bohuslavice – příspěvková organizace
Provoz MŠ v době prázdnin
V době prázdnin bude MŠ otevřena v měsíci červenci. V době od 1. 8. do
31. 8. 2007 bude provoz po projednání a dohodě se zřizovatelem uzavřen.
Všichni jsme účastníky silničního provozu
Každý děláme chyby, chybovat je lidské. Mnohé chyby se dají napravit.
Chyba v silničním provozu může mít trvalé následky nebo může být
poslední chybou v životě!
Kapitola čtvrtá: „NA CHODNÍKU“
Po chodníku chodíme vpravo. Chodci si tak navzájem nepřekážejí.
Na chodníku nikdy nesmíme: překážet ostatním a zbytečně je zdržovat.
Po chodníku se můžeme pohybovat i na kolečkových bruslích, skateboardu, na
lyžích, na koloběžce, na dětském jízdním kole. Můžeme zde vést také jízdní kolo
nebo psa. Přitom ale: musíme vždy jít nebo jet vpravo, nesmíme překážet
ostatním chodcům a nesmíme chodce ohrozit!
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Chodník není na hraní, nechováme se tam jako na hřišti. Hrozí, že omylem
vstoupíme do vozovky. Řidič projíždějícího auta nedokáže rychle zabrzdit –
auto zastaví při rychlosti 50 km/h až za 28 metrů! Obrubník je okraj
chodníku. Je nebezpečné po něm chodit! Nikdy se z obrubníku ani
nerozhlížíme!
Chodník by měl být pro chodce místem bezpečí. Z obrubníku je do
silnice jen krok. Jen kousek pod kola přijíždějícího auta!
Úspěch v dopravní soutěži
Jedna z posledních soutěží, které se žáci naší školy účastnili, přinesla žákům
a naší škole pěkný úspěch. Reprezentanti Vanda ZELINOVÁ (V.tř.), Kristiána
KOVAROVÁ, Vít FICHNA, Vojtěch KLÍMEK (VI.tř.) tvořili družstvo v
I.kategorii
a Zuzana KUBÍKOVÁ, Dominika THEUEROVÁ, Robert KOCUR a Tomáš
FICHNA (VIII.tř.) soutěžili ve II. kategorii. V každé kategorii se okresního
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů , které proběhlo v pátek 11.5.
v Hlučíně na dětském dopravním hřišti,
účastnilo osm družstev z opavského okrese. Naše družstva byla velmi úspěšná a
obě obsadila ve svých kategoriích druhé místo.
Všem úspěšným zástupcům naší školy patří pochvala za přípravu i
předvedené výkony v soutěži!
VÝSLEDKY: I.kat.: 1. ZŠ Vítkov, Opavská II.kat.: 1. ZŠ a MŠ Bolatice
2. ZŠ a MŠ Bohuslavice
2. ZŠ a MŠ Bohuslavice
3. ZŠ a MŠ Bolatice
3. ZŠ Dolní Benešov
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Okrskové kolo ve volejbalu děvčat.
V tělocvičně ZŠ Kravaře ve Slezsku 17. dubna soupeřila družstva čtyř škol.
Naši školu zastupovaly Z.Veverková, Z.Kubíková (VIII.tř.),K.Gaidečková,
L.Kocurová, V.Poštulková, K.Scheffcziková, J.Stolaříková, S.Štefková a
M.Vitásková (IX.tř.). Děvčata se snažila, ale soupeřky více trénují a byly lepší.
Ve všech utkáních zvítězilo družstvo ZŠ Bolatice, které tím postoupilo do
okresního finále. Druhé skončily domácí Kravaře a na třetím místě, před našimi
děvčaty, se umístilo družstvo ze školy Opava, Ochranova.
Za snahu a bojovnost patří děvčatům poděkování!
Okrskové kolo okresního finále ve volejbalu chlapců.
Naše škola byla zařazena do skupiny, která odehrála utkání ve čtvrtek 19.4.
v tělocvičně ZŠ Štítina. Nejlépe hráli a také jako vítězové okrskového kola
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postoupili, chlapci z Dolního Benešova, kteří pravidelně trénují. Naše družstvo –
M.Benek, P.Dominik, M.Kostřeba, L.Vitásek, P.Obrusník (IX.tř.), T.Fichna,
O.Poslední (VIII.tř.) a V.Benek (VII.tř.) – se snažilo, ale po vyrovnaném a
nešťastně prohraném prvním setu už ve druhém setu soupeři ze Štítiny
nedokázali vzdorovat. Tato prohra je odsunula na třetí místo. Škoda, že stejně
jako děvčata ani chlapci nejsou ochotni do kroužku volejbalu docházet. Výsledky
by byly mnohem lepší.
I přesto je třeba chlapce pochválit!
Nestlé basketbal dívek a chlapců.
Šest děvčat sedmé třídy – M.Miková, V.Malcharková, P.Theuerová,
K.Kocurová, M.Gaidová a A.Menšíková – bojovalo v tělocvičně ZŠ Opava,
E.B. v okrskovém kole v košíkové, které se konalo 11. dubna. Děvčata se snažila
a ve všech utkáních prohrála až v závěru. O to více mrzí mnoho neproměněných
šancí. Svým soupeřkám se jinak zcela vyrovnala. Škoda, že byla tak malá účast
při trénování v kroužku košíkové. Vítězem turnaje se stalo družstvo ZŠ Opava,
Englišova, druhá byla děvčata z Opavy, Vrchní a třetí, před naším družstvem, se
umístily domácí hráčky.
Za předvedené výkony zaslouží děvčata poděkování!
Basketbal mladších žáků se hrál v okrskových kolech 4.dubna. Naše
chlapecké družstvo bylo nalosováno do Kravař. Reprezentovat odjelo sedm žáků
sedmé třídy: R.Sýkora, M.Šimoník, V.Benek, L.Kocur, J.Poštulka, D.Kocur a
M.Chřibek. Kluci se snažili, ale malá příprava se ukázala velkou překážkou
v zápasech. Hráči se ZŠ Hlučín, Rovniny byli nejlepší a zaslouženě turnaj
vyhráli. V posledním utkání s reprezentací Kravař byl průběh velmi vyrovnaný.
Až závěr naše mužstvo nezvládlo a prohrálo.
Všichni se snažili a za to jim pochvala patří!
COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 2007
První z fotbalových turnajů začal vyřazovacím kolem. Los našemu družstvu
určil soupeře – ZŠ Bolatice. K zápasu do Bolatic odcestovali: V.Benek,
M.Šimoník (VII.tř.), T.Fichna, R.Kocur, O.Poslední (VIII.tř.), M.Benek,
P.Dominik, M.Kostřeba, V.Píštěk, L.Vitásek a P.Obrusník (IX.tř). Ve středu
18. dubna se první poločas našemu družstvu nepovedl a soupeř, kromě několika
vyložených šancí, vstřelil také tři branky. Ve druhém poločase měli hráči
domácích také příležitosti ke vstřelení branky, ale žádnou nevyužili. Naše
mužstvo postupně snižovalo náskok protivníka, ale konečný výsledek 3:2
znamenal vítězství a postup ZŠ Bolatice.
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Kluci bojovali, nevzdali se a chyběl i kousek štěstí. Za předvedený výkon
patří poděkování!
Minikopaná
Dalším fotbalovým turnajem, kterého se družstvo naší školy účastnilo, byl
již tradiční minifotbal. Žáci T.Fichna, R.Kocur (VIII.tř.), M.Šimoník, V.Benek
(VII.tř.), M.Benek, P.Dominik, M.Kostřeba, P.Kopka, L.Vitásek, P.Obrusník
(IX.tř.) odehráli zápasy okrskového kola na hřišti v Kravařích 4. května.
V utkáních s Oldřišovem, Velkými Hošicemi a Kravařemi si hráči našeho
družstva moc šancí nevytvořili a nepodařilo se vstřelit branku. V posledním
utkání s nejslabším družstvem z Háje ve Slezsku se ujal soupeř vedení. Naštěstí a
se štěstím se našim hráčům podařilo vyrovnat a díky lepšímu brankovému
poměru skončili na čtvrtém místě.
Alespoň za snahu si všichni zaslouží poděkování!
Výsledek:
1. ZŠ VELKÉ HOŠTICE
10 bodů
2. ZŠ OLDŘIŠOV
8 bodů
3. ZŠ KRAVAŘE VE SL.
7 bodů
4. ZŠ BOHUSLAVICE
1 bod
5. ZŠ HÁJ VE SLEZSKU
1 bod
Mgr.A.Hampel, učitel
Okresní finále v atletickém čtyřboji družstev
Žáci a žákyně 4. a 5. třídy se ve dnech 4.5. a 10.5.2007 zúčastnili okresního
finále atletického čtyřboje družstev v Opavě. Naši školu reprezentovala
2 družstva chlapců a 2 družstva děvčat. Chlapci 4. třídy se umístili na 11. místě,
chlapci 5. třídy na 12. místě. Děvčata 5. třídy obsadila 13. místo. Vynikající
2. místo obsadilo družstvo děvčat 4.třídy ve složení Klára Hřívová, Marie
Janošová, Veronika Lischková, Anna Pudichová a Nikola Steffková. Naše
úspěšné družstvo předstihla pouze sportovně zaměřená ZŠ Englišova z Opavy.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy
a úspěšnému družstvu srdečně blahopřejeme
Mgr.Lenka Lasáková – učitelka
Soutěž Požární ochrana očima dětí
Vyhlašovatelem soutěže bylo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Soutěže se mohly zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18 let.. Soutěž měla dvě
části – literární a grafickou a probíhala v pěti kategoriích podle věku.
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Okresního kola soutěže se zúčastnilo celkem 1075 dětí ze 46 škol. Z našich
žáků dosáhly v literární části vynikajících výsledků Monika Vitásková /4. třída/,
která se umístila v II. kategorii na 3. místě, Soňa Chříbková /7. třída/ skončila ve
III . kategorii na 2. místě a Anna Vitásková /6. třída/ na 3. místě.
Krajského kola soutěže se zúčastnilo celkem 6 779 dětí ze 185 škol. Monika
Vitásková si ve své kategorii udržela 3. místo a Soňa Chříbková získala rovněž
výborné 3. místo.
Všem patří pochvala za vzornou reprezentaci školy!
Dagmar Fojtíková, ředitelka školy
Organizace v obci
Klub rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice
Plánované akce Klubu rodičů
Měsíc duben skončil upálením čarodějnic. I přes nevlídnost počasí se celá
akce vydařila, děti si zařádily a dospělí poklábosili. Květen je tradičně svátkem
všech maminek a i na této akci se podílí také Klub rodičů. Děti svým
vystoupením obdarovávají své maminky a babičky. Klub rodičů odměnil děti za
tato vystoupení sladkostmi.
V měsíci červnu mají svátek děti a ty oslaví svůj svátek dne 2.6.2007 na
hřišti SK na tradičním Dětském dnu, začátek bude v 15.00 hodin. Připraveny jsou
atrakce pro děti, hry, bohaté občerstvení a diskotéka pro dospělé. Všechny
srdečně zve Klub rodičů.
Děkuji za vaši hojnou účast na všech akcích, protože díky vaší
návštěvnosti jsme mohli z výdělku přispět všem dětem částkou 100 Kč na školní
výlet a financovat odměny za soutěže, jízdné do divadel a kin. Poslední školní
den zpříjemníme i vycházejícím dětem malým dárkem. S rodiči zakončíme školní
rok Oldies karnevalem. Konat se bude dne 29.6.2007 v pátek na školním hřišti od
20.00 hodin.
Za Klub rodičů Petra Konečná
SK Bohuslavice
Řádky z fotbalu
Muži „A“
V předehrávaném 30. kole jsme se 1.5. střetli s celkem Krnova, který nás na
podzim hodně potrápil. A i teď začal soupeř dobře, když se nádherně do horního
růžku naší branky trefil už ve 3. minutě z trestného kopu z asi 25m hostující
útočník Satke. My stačili do poločasu jen vyrovnat krásnou hlavičkou do
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protipohybu brankáře Dana Buhly. O naší výhře 4:2 jsme rozhodli až v poslední
čtvrthodině po gólech Radka Dihla, Honzy Bunčka a Dana Buhly.
V dalším kole jsme si opět na domácím hřišti poradili se Starým Městem u
Bruntálu. Po poločase 2:2 jsme si vítězství 4:2 zajistili opět ve druhém poločase.
Góly vstřelili Tomáš Buchta, Radek Dihel, Dan Buhla a Honza Bunček.
Ve třetím domácím zápase po sobě jsme si poradili s mužstvem Vratimova.
Utkání mělo zajímavou příchuť pro našeho trenéra a vedoucího mužstva, kteří
jsou oba z Vratimova a i pro Luďka Odstrčilíka, který ve Vratimově působil. Po
bezgólovém prvním poločase vstřelili branky Dan Buhla, Tomáš Kretek a Mirek
Polomský.
Po třech domácích utkáních jsme zavítali na hřiště Čeladné. Na hrozném
hřišti a s ještě horším rozhodčím jsme nesehráli pěkný zápas. Ale nakonec jsme
uhájili vítězství 3:1 po gólech Dana Buhly z penalty, Radka Dihla a Tomáše
Kretka. Za domácí skóroval pouze brankář z vymyšleného pokutového kopu.
V neděli 20.5. přišel dlouho očekávaný zápas roku s naším
pronásledovatelem MFK Havířov. K utkání jsme vzhlíželi s obavami bohužel
nejen sportovními, ale i organizačními, kdy jsme se museli přichystat na obávané
fanoušky soupeře. Naštěstí celé utkání proběhlo bez problémů. I po sportovní
stránce to vypadalo na bezproblémový zápas, když jsme již 16. minutě vedli 2:0
po brankách Tomáše Kretka a Radka Dihla. Bohužel stejně jako jsme se lehce do
vedení dostali stejně lehce jsme o něj i přišli, když soupeř ve 24. minutě po rohu
a následující chybě Davida Juchelky snížil na rozdíl jediného góly. A pak ve 32.
minutě se opět naplnilo staré známe pořekadlo nedáš - dostaneš. Po krásné akci
Tomáš Kretek hlavou z malého vápna minul branku a soupeřův útočník Kozel z
protiútoku skóroval krásnou ranou (tento hráč nám již na našem hřišti vstřelil
góly v dresu Háje i Pusté Polomi). První poločas skončil smírně a jako již
tradičně jsme rozhodli ve druhé půli. Soupeře jsme ve druhém poločase jasně
přehráli, a když neproměnil svou šanci v úvodu druhého poločasu hostující
Lakatos (o chvíli později byl vyloučen) nebylo o našem vítězství pochyb. Po
gólech Petra Samce, Dana Buhly a opět Tomáše Kretka jsme zvítězili 5:2 a
přiblížili se na dosah vítězství v celé soutěži. Bohužel ani my jsme nedohráli
kompletní, když byl vyloučen Roman Fejerčák. Jednalo se o naši první červenou
kartu v soutěži. Náš tým byl poslední, který žádnou zatím nedostal.
Do Pusté Polomi jsme odjížděli s cílem rozhodnout o našem vítězství
v soutěži. To se nám také po dvou gólech Petra Samce a jednom Tomáše Kretka
a vítězství 3:0 povedlo.
Stali jsme se PŘEBORNÍKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!!!
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Výsledky ostatních družstev přinášíme ve výsledcích
Dorost
Chvalíkovice - Bohuslavice 2:1
Bohuslavice - Otice 1:1
Hněvošice - Bohuslavice 2:0
Bohuslavice - Zlatníky 3:0
Hať - Bohuslavice 0:0
Háj ve Slezsku - Bohuslavice 3:1
„B“ mužstvo
Bohuslavice "B" - Bělá 2:1
Štítina - Bohuslavice "B" 2:1
Bohuslavice "B" - Štěpánkovice "B" 3:1 ¨
Chlebičov "B" - Bohuslavice "B"1:0
Dobroslavice - Bohuslavice "B" 1:1
Žáci
Bohuslavice – Strahovice 2:4
Velké Hoštice – Bohuslavice 2:2
Darkovičky – Bohuslavice 1:0
Bohuslavice – Vřesina 1:0
Mini žáci
Bohuslavice - Dolní Benešov 0:6
Pustá Polom – Bohuslavice – nehráno
Štěpánkovice – Bohuslavice 6:3
Ing. Ondřej Mokrý
Kultura
260. výročí posvěcení kostela ( 5. pokračování)
Dnes postoupíme v našem vyprávění o výzdobě kostela z presbytáře do
hlavní chrámové lodi. Zůstaneme u klenby, kde si všimneme nejprve oblouku,
který dělí chrámovou loď od presbytáře.
Nahoře uprostřed vidíme erb pánů ze Zuany, kteří stavbu kostela financovali.
Po stranách v patách oblouku vidíme postavy. Vlevo je to sv. Helena, císařovna,
která se zasloužila o nalezení Kristova kříže v roce 326 v Jeruzalémě. Proto je
jejím atributem kříž. I na naší fresce je vyobrazena s křížem v jedné ruce a ve
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druhé drží kalich. Na pravé straně je sv. Cecilie. Je patronkou hudebníků a v ruce
drží harfu.Tuto světici si umělci nejčastěji volili jako námět svých uměleckých
děl. Pro její vztah k hudbě ji malovali s různými hudebními nástroji, jak na ně
hraje (varhany, housle, viola).
Klenba hlavní lodi je vyzdobena výjevy ze starého zákona. První výjev
zobrazuje Abraháma, který hostí před svým domem tři zajímavé cizince. Přitom
si povídají a muži předpovídají Abrahámovi, že jeho žena mu porodí syna.
Abrahám i Sára jsou už v pokročilém věku a předpovědi se usmívají. Sáru
můžeme vidět na obraze vpravo, jak celému rozhovoru poslouchá za dveřmi.
V pozadí se valí černý kouř, který zvěstuje zničení Sodomy, kam se tři podivní
hosté ubírají.
Uprostřed klenby je na fresce znázorněno vidění proroka Izaiáše. Hospodin
si ho vyvolil za proroka. Vidění nám popisuje v kapitole VI. své prorocké knihy:
„Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka, seděl na vysokém a
vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové se
šesti křídly. Volali jeden na druhého: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,
celá země je plná jeho slávy“.
Třetí freska zobrazuje stavbu babylonské věže. Člověk chtěl ve své
namyšlenosti vlastní mocí dosáhnout až do nebe. Rozhodl se proto postavit
vysokou věž. Hospodin sledoval toto lidské počínání a nelíbilo se mu. Do té doby
mluvili všichni jednou řečí a snadno se na všem dohodli. Hospodin však viděl, že
to není dobré, protože to vede ke zpupnosti a nevěře. Rozhodl se proto, že změní
dorozumívací schopnost lidí a tak začaly národy mluvit každý jiným jazykem a
na dokončení stavby se neshodli.
Mezi okny je na menších freskách vlevo vyobrazeno stvoření světa,
Hospodin se vznáší nad zemí a vpravo je stvoření prvního člověka – Adama.
Ve výklencích oken je zpodobování Svaté trojice v různých znacích.
V trojúhelníku na vrcholu je Bůh otec z kterého vychází Syn a z obou vychází
Duch svatý.
Úplně nahoře na vymalovaném ochozu je po každé straně jedna postava.
Jsou to portréty stavitelů našeho chrámu, pánů ze Zuany a Palmu, kteří se zbožně
modlí a děkují Bohu, že se jim podařilo dílo k jeho oslavě.
Inzerce
Koupím rodinný dům v Bohuslavicích a okolí, případně stavební parcelu.
Tel. č. 776246236.
Prodám rotoped – cena dohodou.

Karin Fiurášková, ul. Na svahu čp. 158.
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Společenská kronika - naši jubilanti v červnu 2007
Maschiková Marie

84 let

Sebrallová Marta

82 let

Blokšová Marta

85 let

Vitásková Markéta

75 let

Odvodyová Alžběta

75 let

Fuss Günter

50 let

Benek Norbert
Kociánová Marie

80 let
50 let

Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

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.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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Bezpečné užití zemního plynu
3. Servis a revize odběrných plynových zařízení
Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a.s., plní povinnosti k zajištění
bezpečnosti při distribuci zemního plynu, měl by mít i každý jednotlivý odběratel zájem o provozování svého
odběrného plynového zařízení s maximální mírou bezpečnosti a za podmínek, které mu zajistí minimální
náklady na provoz.
Doporučujeme Vám:
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče) si nechejte prohlédnou odbornou
firmou. Ta Vám doporučí případné opravy, provede vyčištění a seřízení Vašeho spotřebiče, příp. poradí a
navrhne doplnění o prvky, které zvýší bezpečnost provozování Vašeho odběrného plynového zařízení.
Kontrolu si naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že prevence je vždy mnohem
levnější a přináší méně starostí, než odstraňování následků poruchy.
Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových zařízení. Povinnost
provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského
úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp.
měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. (Při revizi domovní
plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí
provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti.
Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů
bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je
uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení ve svém bytě plně
odpovědný. V případě, že dojde ke změně uživatele bytu, měl by před předáním bytu novému uživateli
zajistit majitel bytu provedení revize plynového zařízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního plynovodu
(s výjimkou bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé tři roky opakovat. Revizní
technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem
k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení
schopno bezpečného provozu, či ne. V případě že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou
všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem.
I když není povinnost provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud slouží k jejich
bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno, stanovena zákonem, přesto
doporučujeme i zde provádět pravidelné kontroly a posouzení stavu plynových zařízení odborně vzdělanými
pracovníky.
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