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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
výnos uspo ádané „T íkrálové sbírky“ op t potvrdil mimo ádnou št drost
ob#an- naší obce, která je projevem lásky a soucitu s bližními, kte í pot ebují
naši pomoc. P ipojuji se k editeli Charity Hlu#ín a d kuji touto cestou všem
koledník-m, vedoucím skupinek a všem dalším, kte í pomáhali sbírku
zorganizovat a p edevším vám všem anonymním dárc-m za pen žité dary do
kasi#ek.
Po#así nám ukazuje svou nevypo#ítatelnost. Extrémn teplou první
polovinu ledna ukon#ila mimo ádn silná vich ice, která zp-sobila na celém
území republiky zna#né škody, zejména v lesích a na rozvodech elekt iny.
S povd kem m-žeme konstatovat, že jsme v naší obci, krom lokálního
krátkodobého výpadku elektrického proudu a ve ejného osv tlení, nezaznamenali
žádné škody.
V plném proudu je plesová sezóna. Využijte nabídky spole#enských
organizací v obci a p ij>te si zatan#it a spole#n pobavit. Spole#n s po adateli
vás však vyzýváme, abyste využili jejich nabídky a pohostinnosti a nenosili na
plesy všechno jídlo a pití. Po adatelé musí mít z uspo ádaných akcí alespo?
n jaký výnos, který pot ebují pro svou #innost a organizaci dalších akcí pro vás.
V opa#ném p ípad ztratí motivaci, p estanou spole#enské akce organizovat a
budeme znovu žehrat, že se v naší obci nic ned je. Po adatel-m p ipomínám, že
ne vždy vyšší cena znamená vyšší zisk.
Ješt mi dovolte poznámku pro idi#e a majitele nákladních i osobních aut.
Znovu, už pon kolikáté upozor?uji, že parkovišt v zastav né #ásti p ed
kulturním domem není autopark nákladních aut a kamión-. Je zde zakázáno
zastavení a stání mimo denní dobu a víkendy dopravními zna#kami. Obracím se i
na idi#e nákladních i osobních aut, aby neparkovali na místních komunikacích a
odstavovali auta na svých pozemcích nebo parkovištích firem. Krom toho, že
porušují p edpisy, brání pr-jezd- pluh- p i odklízení sn hu.
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I když se situace oproti p edcházejícím lét-m podstatn zlepšila, ne všichni
oplývají vst ícností.
V m síci lednu jsme m li jednání rady obce, ze kterého vám p inášíme
v souladu s platnou legislativou upravený text usnesení. Úplná usnesení jsou
k nahlédnutí na obecním adu. V m síci únoru bude mimo pravidelné jednání
rady i dne 22. 2. 2007 ve ejné zasedání obecního zastupitelstva, na které vás
srde#n zveme.
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 17. 1. 2007
Vzala na v.domí:
Kontrolu usnesení, po které konstatuje, že na posledním jednání rady obce
nebylo p ijato ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na.
Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 12/2006. Celkové p1íjmy
za 01-12/2006 v#. z-statku z roku 2005 ve výši 1.839.854,46 #inily 17.390.742,94
K . Celkové výdaje za 01-012/2006 #inily 12.913.125,04 K . Pen.žní z=statek
k 31. 12. 2006 byl ve výši 4.477.617,90 K z této #ástky #inil z-statek na b žném
ú#tu 1.431.497,40 K na ú#tu za domovní odpad 46.120,50 K a na ú#tu
SPOROINVESTU 3.000.000 K a uložila starostovi obce p ipravit do p íštího
jednání rady rozbor výdaj- podle odv tvového #len ní 3319, 3349 – kulturní
akce, propagace, zpravodaje, 3722 – sb r a svoz komunálního odpadu a 3745 –
údržba zelen .
Úpravu platu starosty obce dle na ízení vlády #. 614/2006, kterým bylo
zm n no na ízení vlády #. 37/2003
Informaci starosty o stavu zajišt nosti investi#ní výstavby v roce 2007:
- Rekonstrukce #ásti ul. Záhumenní - podána žádost o vydání stavebního
povolení, proveden výb r dodavatele dle zákona o zadávání ve ejných zakázek,
zaslán protinávrh SOD, realizace 15. 4. – 31. 5. 2007
- Parkovišt u kostela - podána žádost o vydání stavebního povolení, proveden
výb r dodavatele dle zákona o zadávání ve ejných zakázek, uzav ena SOD,
up esnit dodatkem k SOD termíny realizace
- Obecní d-m, p ístavba a stavební úpravy – obec nezískala dotaci v rámci
Programu na podporu p ípravy projektové dokumentace, žádost byla za azena
mezi náhradní projekty, vystavena žádost o vydání územního rozhodnutí,
pokra#ují práce na projektové dokumentaci pro výb r dodavatele a realizaci
stavby
- D-m senior- – p ipravuje se provedení pr-zkum- a zam ení stávajícího stavu
- Informaci starosty o rozpracovanosti žádosti o dotaci na školní sportovní h išt
a nabídkách na spolupráci a p íprav žádosti na plánovací období 2007 – 2013.
Inspek#ní zprávu z inspekce konané v ZŠ a MŠ Bohuslavice ve dnech 8. a 9.
11. 2006
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Informaci starosty o rozsahu a podmínkách provád ní sociální politiky obce
a zám ru v rámci jednotných pravidel ešit tuto oblast zpracováním a p ijetím
obecn závazné vyhlášky
Nabídku Slezské diakonie Krnov, st edisko Benjamín, na poskytování
podpory rodinám se zdravotním postižením p i v ku dít te do sedmi let
Informaci starosty o jednáních Sdružení obcí Hlu#ínska, Svazku obcí
mikroregionu Hlu#ínska a Místní ak#ní skupiny Hlu#ínsko
Žádost na opravu místní komunikace Na svahu. Opravu ešit po posouzení
stavu ostatních komunikací a pot eby jejich opravy
Informaci o zám ru majitele prodat pozemek parc. #. 130 a 131 k. ú.
Bohuslavice u Hlu#ína
Informaci o zám ru darovat obci pozemek parc. #. 795/3 k. ú. Bohuslavice
u Hlu#ína
Informaci o aktualizaci provozní a majetkové evidence vodovodu a
kanalizace a žádosti Mze o zpracování podklad- pro kalkulaci ceny za pitnou
vodu
Vyhodnocení úspor plynu v souvislosti s instalací komínových hlavic v ZŠ
a MŠ Bohuslavice
Výsledky T íkrálové sbírky v obci
Informaci z výro#ní sch-ze SDH
Schválila:
4/3
a) Výsledky inventarizace Kulturního domu, Hasi#ské zbrojnice a ZŠ a MŠ
Bohuslavice k 31. 12. 2006 a doporu#uje obecnímu zastupitelstvu ke schválení.
Výsledky inventarizace dalšího majetku budou p edloženy na p íští jednání rady.
b) Prodej starého kloubového #ty kolového malotraktoru TKZ s vle#kou
c) V souladu s na ízením vlády #. 37/2003 Sb., které bylo zm n no na ízením
vlády #. 614/2006 o m sí#ních odm nách a p íplatcích #len-m zastupitelstev obcí
m sí#ní odm ny neuvoln ných #len- obecního zastupitelstva a p edkládá
obecnímu zastupitelstvu ke schválení
d) V souladu s na ízením vlády #. 564/2006 a p íslušných ustanovení zákona #.
262/2006 Sb. platový vým r editelky p ísp vkové organizace ZŠ a MŠ
Bohuslavice a stanovení prémiových ukazatel- za spln ní úkol- nad rámec
pracovních povinností.
e) Pronájem hrobových míst na roky 2007 - 2017 a ukon#ení pronájmu dle
p edloženého seznamu
f) Zavedení nového systému zavedení sb ru velkoobjemového a nebezpe#ného
odpadu.
g) Zamítavé stanovisko k nabídce Svazu m st a obcí na #lenství ve svazu
h) Vystavení požadavku na vykonání prosp šných prací ve výši 2.000 hodin/rok
pouze ob#any s trvalým pobytem v Bohuslavicích
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i) Instalaci retardér- na místní komunikaci Polní
j) Dotaci na #innost charitní, ošet ovatelské a pe#ovatelské služby na 4. #tvrtletí
roku 2006 dle vyú#tování služeb u jednotlivých klient- ve výši 3.110,- K#
k) Dotaci SDH na opravu a úpravu sout žní st íka#ky sníženou z požadovaných
50.000,- K# na 40.000,- K# a doporu#uje obecnímu zastupitelstvu ke schválení
l) Ú#elový finan#ní p ísp vek Klubu rodi#- p i ZŠ a MŠ Bohuslavice na zajišt ní
nákupu cen do tomboly na maškarní rej d tí ve výši 5.000,- K#
m) Hostování lunaparku p. Pflegra na Svatoannenské pouti 29. 7. 2007
Plán zasedání obecního zastupitelstva v roce 2007
V letošním roce je naplánováno šest zasedání obecního zastupitelstva v níže
uvedených termínech:
22.2.2007, 26.4.2007, 21.6.2007, 23.8.2007, 25.10.2007, 13.12.2007.
Zasedání obecního zastupitelstva jsou dle zákona o obcích ve ejná, v naší obci
však ob#any nenavšt vovaná, i když jsou ob#ané p edem o zasedáních
zastupitelstva informováni na ú ední desce i místním rozhlasem.
Velkoobjemové kontejnery a sb'rna nebezpe ného odpadu
V letošním roce p ijala rada obce fy OZO nabízený nový zp-sob sb ru a
likvidace velkoobjemového a nebezpe#ného odpadu. Odpad bude od ob#anobce odebírán dvakrát ro n., vždy jen v sobotu 26. 5. a 8. 9. 2007 v dob. od
8.00 do 13.00 hod na prostranství p1ed kulturním domem. V uvedenou dobu
budou moci ob#ané p ivézt veškerý odpad mimo stavební suO, živo#išný odpad a
odpad ze zahrad. Pracovníci fy OZO provedou bezprost edn zpracování
p istavenou technikou, rozt íd ní a uložení do kontejner- a aut. Zavedením
nového systému sledujeme spole#n s fy OZO zvýšení výt žnosti druhotných
surovin z p ivezeného odpadu. Budou vyslyšeni ti ob#ané, kte í si st žovali, že
kontejnery byly v krátké dob po p istavení plné a nebylo do nich možné uložit
další odpad. Bude zajišt n po ádek a úspora náklad-. Novým systémem,
preferovaným fy OZO, bude možné v rámci stávajícího ro#ního poplatku za
popelnice, ve kterém jej již likvidace ur#itého množství velkoobjemového a
nebezpe#ného období zakalkulována, zpracovat o 1/3 v tší množství odpadu.
Nebudeme muset d lat dodate#ný úklid po ukon#ení sb ru, hlídat, aby k nám
nezaváželi odpad ob#ané okolních obcí a strachovat se o d ti, které využívají
prostranství a odložené v ci ke svým hrám. Systém bude po jednom roce
vyhodnocen a získané zkušenosti budou promítnuty do dalšího vylepšení.
Ing. Kocián, starosta
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Poplatek ze ps(
Dle platné obecn závazné vyhlášky #. 2/2003 se platí místní poplatek ze
ps- za psy starší 3 m síc-.Výše z-stává stejná a #iní 100,- K# za jednoho psa, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele pak 150,- K#. V p ípad držení psa
po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v pom rné výši. Poplatek musí být
zaplacen nejpozd ji do 31.3.2007 v hotovosti na Obecním ú ad v Bohuslavicích.
Zárove? žádáme ob#any, pokud v lo?ském roce platili poplatek za psa a
v letošním roce již psa nemají z d-vodu utracení, uhynutí, ztracení apod., aby
tuto skute#nost nahlásili na obecní ú ad k výmazu z evidence poplatník-.
Da* z nemovitostí
Od 1.1.2007 je novelizován zákon o dani z nemovitostí. Jednak jsou nové
formulá e k p iznání této dan a další zm ny. Pokud da? z nemovitostí #iní do
p ti tisíc nebo p t tisíc korun, musí být uhrazena finan#nímu ú adu v jedné
splátce a to do 31.5. Vyšší #ástky se platí ve dvou stejných splátkách, první do
31.5. a druhá do 30.11. roku. Pokud celková vypo#tená da? bude nižší než 30,K#, da?ové p iznání se podává, ale da? z nemovitostí se neplatí. Da?
z nemovitostí je možno zaplatit da?ovou složenkou, kterou obdržíte na místní
pošt a to bez poštovného. Pro informaci uvádíme, že da? z nemovitostí pro naši
obec vy izuje na Finan#ním ú ad v Hlu#ín paní Kusáková, tel. 595 021 362.
Karla Krupová
Vým'na idi ských pr(kaz(
Na základ oznámení Ministerstva dopravy upozor?ujeme ob#any- idi#e na
nutnost vým.ny 1idi ských pr=kaz= vydaných od 1. ervence 1964 do
31.prosince 1993. Vým.nu t.chto 1idi ských pr=kaz= je nutno provést do
31.12.2007! Bližší informace naleznete na ú ední desce obecního ú adu, p ípadn
na dopravn správních agendách vydávajícího ú adu dle místa trvalého pobytu
držitele idi#ského pr-kazu. Pro ob#any s trvalým pobytem v Bohuslavicích tj.
M Ú Hlu#ín-odbor dopravy.
Ke konci roku mohou být z provozních d-vod- vým ny idi#ských pr-kazspojeny s velmi dlouhým #ekáním ve frontách na ú adech. Nelze opomenout, že
ízením vozidla bez platného idi#ského pr-kazu se idi# dopouští dopravního
p estupku. Proto s vým nou idi#ských pr-kaz- za nové neotálejte!!!
Odbor dopravy M Ú Hlu#ín
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T íkrálová sbírka 2007
V rámci T íkrálové sbírky 2007, kterou již po sedmé po ádala Charita
Hlu#ín ve 26 obcích Hlu#ínska bylo vykoledováno celkem 1 361 189, 50 K .
Z uvedené #ástky z-stane Charit Hlu#ín dle celostátn ur#eného klí#e 65%, což
p edstavuje sumu 884 773 K#. Na tomto vynikajícím výsledku se podílelo 248
dobrovolnických skupin koledník-. Chceme nyní touto cestou pod kovat všem,
kte í nám v pr-b hu sbírky pomáhali. D kujeme starost-m a zam stnanc-m obcí,
kte í nám vyšli vst íc p i pe#et ní a rozpe#et ní kasi#ek, informování ob#an- a
p i kone#ném s#ítání vykoledovaných pen z.Vážíme si také pomoci duchovních
správc- farností, kte í nám pomohli s propagací a organizací sbírky. Velký dík
pat í zejména všem velkým i malým koledník-m, kte í radostn p inášeli
poselství pokoje, lásky a míru do jednotlivých domácností. Na záv r bychom rádi
pod kovali Vám všem, kte í jste p ijali naše kolední#ky a p isp li jim do kasi#ek.
Vaše dary jsou pro nás závazkem, k dalšímu zkvalit?ování našich služeb.
Za Charitu Hlu#ín
Lukáš Volný
Výsledky jednotlivých obcí za rok 2007
OBEC
Antošovice
Dolní
Benešov+Záb1eh
B.lá
Hlu ín – Borovníky
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Hlu ín –
Darkovi ky
HaI
Hlu ín - m.sto
Chuchelná
Kobe1ice
Kozmice

vybraná ástka
2007
10 330,00 K
95 119,00 K
11 784,00 K
23 690,00 K
65 260,00 K
101 397,00 K
34 439,00 K
46 360,00 K
69 257,00 K
129 600,00 K
32 186,50 K
87 760,00 K
56 557,50 K

OBEC
Krava1e
Krava1eKouty
Ludge1ovice
Markvartovice
PíšI
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilhe1ovice
Št.pánkovice
T1ebom
V1esina
Závada
Jilešovice

Celkem Charita Hlu ín:

vybraná ástka
2007
169 485,50 K
95 100,00 K
20 678,50 K
53 160,00 K
20 699,00 K
26 123,00 K
17 678,50 K
46 580,00 K
90 589,50 K
5 523,50 K
30 135,00 K
16 126,00 K
5 571,00 K

1 361 189,50 K
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Základní škola a mate1ská škola Bohuslavice – p1ísp.vková organizace
Hodnocení prosp.chu a chování za 1. pololetí školního roku 2006/2007
T1ída
1.
2.
3.
4.
5.
1.-5.
6.
7.
8.
9.
6.-9.
1.-9.

Po et Prosp.li Prosp.li Nepro- Pr=m.r Pr=m.r Zameškané
/dívky/ s vyzn.
Sp.li
1,00
t1ídy
Hodiny
20 /11/
20
0
0
16
1,03
23,45
20 /08/
16
4
0
11
1,18
35,08
25 /12/
22
3
0
10
1,19
33,88
23 /15/
14
9
0
4
1,41
31,91
20 /11/
11
9
0
3
1,51
43,45
108/57/
83
25
0
44
1,26
33,55
25 /16/
9
16
0
5
1,61
40,16
26 /14/
12
14
0
4
1,69
44,38
27 /14/
5
21
1
1
2,03
39,59
21 /10/
9
11
1
2
1,62
28,57
99 /54/
35
62
2
12
1,74
38,18
207/111/
118
87
2
56
1,50
35,87

V 1. pololetí bylo ud leno:

28 pochval
21 napomenutí
2 d-tky t ídní u#itelky
3 d-tky editelky školy
2 dvojky z chování
Všem vyznamenaným a pochváleným žák=m blahop1eji!!!
Sout.že a olympiády v 1. pololetí
A/ Olympiády
V prosinci a lednu prob hla školní kola olympiád:
Olympiáda v #eském jazyce:
kategorie I (žáci 8. a 9. t ídy)
školního kola se zú#astnilo 26 žák- (17 z 9. t ídy a 9 z 8. t ídy)
do okres. kola postoupili: Jitka Stola íková a Martin Kost eba /9. t ./
Olympiáda v n meckém jazyce :
kategorie I.A (žáci 6. t ídy)
školního kola se zú#astnilo 7 žákkategorie II.A (žáci 8. a 9. ro#níku)
školního kola se zú#astnilo 8 žák- (4 z 8. t ídy a 4 z 9. t ídy)
do okres. kola postoupili: kategorii I.A - Marie Ju íková /6. t ./
kategorii II.A - Jitka Stola íková /9.t ./
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Olympiáda v anglickém jazyce:
kategorie I.A (žáci 6. a 7. t ídy)
školního kola se zú#astnilo 22 žák- (10 ze 6. a 12 ze 7. t ídy)
kategorie II.A (žáci 9. t ídy)
do okres. kola postoupili: kategorie I.A - Roman Sýkora (7. t .)
kategorie II.A - Klára Scheffcziková a Petr Kopka (9.t .)
Olympiáda v matematice:
školního kola se zú#astnili žáci 5., 6., 7.a 9. t ídy ( celkem 26 žák-)
do okresního kola postoupili: Martin Miketa, Tadeáš Kriebel (5.t .),
Jarmila Ku erová, Kryštof Švub (6.t .), Roman Sýkora, Martin Kokeš
(7. t .), Jitka Stola íková, Klára Scheffcziková (9. t .)
B/ Sportovní sout.že – okrsková kola, kterých se naši žáci zú#astnili:
Atletický #ty boj chlapc- 8. a 9. t ídy
Atletický #ty boj chlapc- 6. a 7. t ídy
Atletický #ty boj dívek 6. a 7. t ídy
Vybíjená chlapc- 6.t ídy
Vybíjená dívek 6.t ídy
Florbal chlapc- vyššího stupn
Vybíjená dívek a chlapc- 4. a 5. t ídy
Vybíjená dívek 4. a 5. t ídy
C/ Sout.že v šachu
Školní šachový turnaj /2.1./ - nejlépe se umístili: Tadeáš Kriebel, Št'pán
Ostárek a Patrik Prchala
Meziškolní (#esko-polský) šachový turnaj v Píšti /12. 1./
mladší žáci: zvít zil Št'pán Ostárek, dále se umístili Ond ej Mika /7./,
David Pašek 10./ a Jaroslav Kubík /12./ z 15 sout žících
starší žáci: zvít zil Tadeáš Kriebel, dále se umístili Vojt'ch Benek /4./,
Jan Horá ek /12./ a David Janecký /13./ z 22 sout žících
Okresní finále družstev v Opav /16. a 17. 1./
mladší žáci: Tadeáš Kriebel/5.t ./, Št'pán Ostárek /4.t ./, Jaroslav Kubík/3.t ./,
Václav Mi ka/3.t ./ a David Pašek/3.t ./ získali 2. místo a postoupili
do krajského kola
starší žáci: Jarmila Ku erová/6.t ./, Patrik Prchala/6.t ./, David Janecký/7.t ./
a Vojt'ch Benek/7.t ./ - získali 13. místo.
D/ Další sout.že
Hlu#ínský Slaví#ek 2006 – p vecká sout ž, kterou organizoval DDM Hlu#ín
v kategorii I se zú#astnily 3 žákyn z 1. t ídy: Tereza Dostálová, Karolína
Juhová a Adriana Matýsková - získala 1. místo.
Požární ochrana o#ima d tí – literární a grafická sout ž
-8-
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vyhlašovatelem sout že je Sdružení hasi#- Vech, Moravy a Slezska
do konce b ezna probíhá ve škole základní kolo
t i nejlepší práce v p ti v kových kategoriích budou zaslány do
okresního kola
Zlatý Solokapr II - sout ž a výstava školních #asopis- Moravskoslezského kraje
Žáci se zapojili do sout že Redakce internetového #asopisu Solokapr a
Ob#anského sdružení Noviná i d tem o nejlepší školní #asopis
Koso#tverec – matematická sout ž
koresponden#ní sout ž, které se ú#astní žáci 4. a 5. t ídy
Najdi, co neznáš – v domostní internetová sout ž
do sout že se zaregistrovaly t ídy 2. stupn ZŠ
Pod modrou oblohou – 2. ro#ník celostátní výtvarné sout že
propojení výtvarné výchovy a práce s po#íta#em
letošní téma sout že: „Prom ny“
EURORÉBUS – koresponden#ní v domostní zem pisná sout ž
Akce, které zpest1ily školní život:
Drakiáda nižšího stupn
Den otev ených dve í v 1. t íd
Návšt va Muzea Hlu#ínska v Hlu#ín
Exkurze do M stské knihovny v Hlu#ín
Ú#ast žák- 8.a 9. t ídy na Inform v Opav
Exkurze žák- 9. t ídy na Ú adu práce v Opav
Kulturní akce um lecké agentury MAGIC REVUE KELLNER
Váno#ní besídky
Váno#ní trhy
Z nejbližších školních událostí vybírám:
- Rozdání výpisu z vysv d#ení - 31. 1.
- Jednodenní pololetní prázdniny - 2.2.
- Testování žák- 9. t íd /CERMAT - celostátní hodnocení výsledkvzd lávání -1.2./
- Pythagoriáda - školní kolo matematické sout že /1.2./
- Požární výchova ve škole /1.2. – NS/
- Krajské kolo sout že v šachu /ml. žáci – 1.2./
- Okresní kola olympiád
- Zápis žák- do 1. t ídy /8. 2./
- Maškarní rej d tí /11.2./
- Divadlo loutek Ostrava- p edstavení Ze starých pov stí #eských /12.2./
- Lyža ský výcvik žák- 7. t ídy na Horní Be#v v Beskydech / 24. 2. - 2. 3./
- Jarní prázdniny /12.3. – 16.3./
-9-
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Zápis žák= do 1. t1ídy
prob hne v budov školy 8. 2. 2007 od 12 do 17 hodin
rodi#e p inesou s sebou vypln ný dotazník a rodný list dít te
k zápisu se letos dostaví 21 d tí (14 chlapc- a 7 dívek): 12 ze Závady, 9
z Bohuslavic
Do dalšího pololetí p1eji všem žák=m i koleg=m hodn. úsp.ch=!!!
Mgr. Dagmar Fojtíková, editelka ZŠ a MŠ
Zápis d.tí do mate1ské školy pro školní rok 2007/2008
Ve st edu 21.února 2007 se uskute#ní v dob od 10.00 do 16.00 hodin zápis
d tí do mate ské školy pro p íští školní rok. K zápisu p ij>te i vy, kte í po#ítáte
s docházkou dít te do mate ské školy od ledna 2008.
Anna Kozáková, MŠ
Organizace v obci
SK Bohuslavice
P íprava na jarní #ást sezóny
Muži zahájili p ípravu v úterý 9.1. Tréninkový program je složen z úterních
výb h- do terénu, ve #tvrtek se trénuje v místní t locvi#n (vždy od 18:00) a
v pátek na um lé tráv v nové hale v areálu FC Hlu#ín. Do p ípravy se zapojili
všichni hrá#i s výjimkou Romana Fejer#áka z FC Hlu#ín, kterému skon#ilo
hostování a na zimní p ípravu se vrátil do mate ského oddílu. Samoz ejm
bychom rádi, aby u nás pokra#oval i na ja e. O jeho dalším p-sobení budeme
jednat. Dále se do p ípravy zapojil Lukáš Grygar z Bolatic, který se vrací
z n meckého angažmá a m l by nás posílit. Bohužel pokra#uje v podstat nulový
zájem hrá#- „B“ mužstva, které op t tímto zvu. Co se tý#e podmínek pro
p ípravu už asi nic lepšího nem-žeme ud lat a nabídnout.
V rámci zimní p ípravy máme až do zahájení jarní #ásti sezóny pronajato h išt
s um lou trávou od FC Hlu#ín každou ned li od 14:00 do 16:00. Odehráli jsme
již t i p ípravné utkání. S Mokrými Lazcemi jsme vyhráli 3:2 po polo#ase 1:1.
Góly vst elili Radek Dihel Mirek Polomský a Radim Kocián. V druhém utkání
jsme porazili PíšO rovn ž 3:2 (1:1). Skórovali Lukáš Grygar, Radek Dihel a
z penalty Jan Bun#ek. Ve t etím zápase v ned li 28.1. jsme porazili Vratimov 3:0,
když všechny góly vst elil Martin Valig-ra.
Další program p ípravných utkání muž-: 4.2. HaO, 18.2. Kobe ice, 24.2. (10:30)
Hlu#ín, 1.3. (18:00) Krásné Pole (ve V esin - OV), 4.3. Dolní Benešov, 11.3.
Baník Ostrava „B“ a 18.3. Radvanice. Zveme fanoušky.
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Bohužel u dorostu musíme momentáln ešit velký problém, když je vážn
nemocný trenér Daniel Vernaj. N kte í dorostenci trénují s muži a výkonný
výbor musí urychlen najít nového trenéra. Danovi samoz ejm p ejeme brzké
uzdravení.
Svou p ípravu už zahájili i žáci.
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK
7ádky z ledního hokeje
V lednu pokra#oval 4. ro#ník AHL – Amatérské hokejové ligy. Naši
hokejisté nastoupili ke #ty em utkáním.
Nejprve naši hrá#i porazili jasn 9:0 v derby Záb eh, když se gólov
prosazovali až ve 2. a 3. t etin utkání. V dalším st etnutí p ehráli hokejisté Isotru
5:3. Následovalo utkání proti vedoucímu celku, Bulyarén , která dosud neztratila
v sezón ani bod. Bulyaréna náš celek sice v celém utkání p evyšovala
v technické zru#nosti, ale naši hrá#i se hru snažili vyrovnat bojovností. Po první
t etin Buldoci 1:0 vedli, pak vedli ješt 3:1, ale bohužel 15 sekund do konce
druhé t etiny soupe snížil na 3:2. Na za#átku posledního d jství dostal náš tým
vyrovnávací gól. Dlouho naši hokejisté drželi tento nerozhodný stav i p es šance
které soupe m l. Ale minutu a p-l p ed koncem nakonec Bulyaréna vst elila
rozhodující branku na 4:3, i-když i my jsme m li obrovské šance zápas
rozhodnout. V posledním lednovém utkání porazili hokejisté Št pánkovice 5:0.
Po neúplných 19 odehraným kolech jsou naši hokejisté zatím stále na
výborném 2. míst tabulky.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Záb eh
HC Buldoci Bohuslavice – Isotra
HC Buldoci Bohuslavice – Bulyaréna
HC Buldoci Bohuslavice – Št pánkovice

9:0
5:3
3:4
5:0

Tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Bohuslavice
3. HC Vas Man#aft
4. HC Bolatice
5. HC Mexico
6. HC Derby Kouty
7. HC Horní Lhota

18
19
19
17
18
18
18
- 11 -

18
13
12
9
9
8
8

0 0 149:48
0 6 114:65
0 7
75:77
2 6 103:65
2 7
70:74
1 9
55:78
0 10
69:77

36
26
24
20
20
17
16
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8. HC Monaco Kouty
9. HC Záb eh
10. HC Isotra
11. HC Štepánkovice

18
18
18
18

7 0 11
6 0 12
4 0 14
3 1 14

únor 2007

49:73
85:87
55:89
46:132

14
12
8
7

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
Út
6.2.2007 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – Monaco
Út
13.2.2007 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – Horní Lhota
So
17.2.2007 17:15
HC Buldoci Bohuslavice – Vas Man#aft
Út
20.2.2007 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – Bolatice
Vt
1.3.2007 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – Mexiko
Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky a rozpis utkání naleznete na
internetové stránce: http://www.ahl-kravare.cz
Ji í Kocián
Šachový turnaj - CASINO CUP 2007
Poslední lednový pátek si na h išti TJ Sokol Bohuslavice dali dostavení#ko
místní šachisté. No a kde jinde než v pivnici CASINO.
Pivo a velké pro velké, kofoly a sladké pro malé a poháry pro nejlepší dodal pan
Martin Macej, šachový materiál se dovezl ze Šachového klubu Dolní Benešov.
Startovní listina skon#ila #íslem šestnáct. Ú#astníci obdrželi los dle
p edpokládané šachové vysp losti. To je nutné pro použitý hrací systém, kdy
spolu v sedmi kolech hráli vždy soupe i o shodném po#tu získaných bod-.
Pravd podobnost, že se utká nejsiln jší a nejslabší hrá# je tak potla#ena.
Hned v prvním i druhém kole málem došlo k velkému p ekvapení. Pozd jšího
vít ze turnaje m li p kn na lopat Kocián i Václavek. Kibici si už mnuli ruce
jak mu to ti dva p kn nandají. Bohužel v záv ru partií vždy rozhodla zkušenost
vít ze turnaje, který dokázal d j zvrátit a také i #asová tíse? u obou poražených.
Václavek bojoval state#n i v dalších kolech. Rušil sice soupe e hlasitým
promýšlením tah-, po#ítáním na prstech (hrál i pro diváky) a usrkáváním cizích
piv. Tato taktika mu p inesla celé #ty i body a v kone#ném pomocném hodnocení
i skute#nost, že proti sob m l ty nejlepší hrá#e z turnaje (viz. B.-buchcholcz).
Jen tak dále a ligový šachový klub z D. Benešova se ur#it ozve.
Zajímavý boj svedla druhá Krieblová s vít zem turnaje. V rušné partii Kriebel
neustále odmítal nabídnutou remízu až mu zbyl na šachovnici jediný p šec a
samotný král a soupe ka m la na n j celou armádu svých figur s dámou v#ele.
Vasový limit je neúprosný a partii, kde alespo? k remíze ji sta#ila p-l sekunda
prohrála.
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T etí v kone#ném po adí Blokscha byl takový #erný vzadu. Pomali#ku,
nenápadn se prodíral na stupn vít z- a #ekal na p íležitost, jak soupe e
ne#ekan za íznout.
V rodinné šachové tradici krá#í Tadeáš Kriebel. Po získaném skalpu Václavka,
remíze s Vitáskem a nakláda#ce od Bloksche skon#il lepším pomocným
hodnocením na #tvrtém míst v po adí následován dalším #erným kon m
Dimovským. Oba získali po 4,5 bodu.
Své zabetonované pozice, a# záme#ník, si vytvá el Ji í Benek. Šev#e drž se svého
kopyta, íká jedno p ísloví. Ono dostat se pak z vytuhlého betonu je problém a
ztrácely se body.
Odvaha nechyb la Cigánovi. Nedostal se sice nad 50% bod-, p edvedl však
zabijácké úto#ení a nebojácnost. Divák se m l na co koukat, ale body moc
nenaskakovaly.
P ekvapili i žáci z líhn pana u#itele Hampla. Vojt ch Benek, Mi#ka Václav,
Št pán Ostárek i Jaroslav Kubík se za výsledek nemusí styd t.
V propadlišti turnajové tabulky sice skon#ili otec a syn Kubíkovi, ne však vždy
to bylo na prohru.
Standardní výkon a rovn ž i odvahu p edvedl dlouholetý ú#astník
Bohuslavických šachových klání Josef Závadský. Bojoval state#n a mnohým
(jako i sob ) p kn zatopil pod kotlem.
Co íci záv rem ? Pravý hospodský šachový turnaj se v Bohuslavicích nehrál od
doby demolice Pauseho hospody. Spokojenost ú#astník- tu byla, putovní pohár
vít ze stojí na polici v šenku, tak to vypadá na pokra#ování p íští rok.
Leo Vitásek.
Kultura
Plesová sezóna - únor 2007
3. 2. 2007

Ples Klubu rodi#-

11. 2. 2007

Maškarní plet d tí ZŠ

17. 2. 2007

Ples hasi#- (pochování basy)

Líbánky s operetou
V ned li 4. b ezna zavítají do naši obce sólisté operety Moravskoslezského
národního divadla v Ostrav p. HošOáková, Brožková, Drahovzal, Morys a Miller
a sólista opery Slezského divadla v Opav p. Murcek s operetním zábavným
po adem „Libánky s operetou“. P edstavení v sále Kulturního domu Bohuslavice
za#ne v 16.00 hod. Srde#n zveme všechny p íznivce operety a nejen je.
Karla Krupová
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Výro í posv'cení kostela
Letos oslavíme 260. výro#í posv cení kostela, který naší p edkové a
stavitelé zasv tili Nejsv t jší Trojici. Kostel byl postaven ve zdobném slohu
baroka, které v tu dobu vládlo architektu e i ostatnímu um ní po celé Evrop .
Díky tomu máme jeden z nejkrásn jších kostel- v okolí.
Stavba byla iniciována i financována tehdejším majitelem benešovského panství,
ke kterému náležely i Bohuslavice, Janem Baptistou, svobodným pánem ze
Zuany v roce 1740. Základní kámen byl položen a posv cen 20. íjna 1740 a
hned poté bylo zapo#ato se stavbou. V tomtéž roce bylo Rakousko napadeno
Pruským králem a válka trvala do roku 1742. Verstv korunovaná rakouská
císa ovna Marie Terezie musela odstoupit Prusku Kladsko a #ást území Slezska,
ve kterém se nacházela i naše vesnice. Tato složitá politická událost a smrt
majitele panství, pana Jana Baptisty dne 9.#ervna 1742, pozastavily stavbu
kostela. Muselo se po#kat na uspo ádání politických pom r- a na vypo ádání
d dictví po zem elém. Majetek p ešel celý do rukou vdovy paní Kate iny
Alžb ty, svobodné paní ze Zuany a Palm, a ta se uvolila dále financovat stavbu
kostela. Tak se mohlo znovu stav t a stavba byla dokon#ena v roce 1747. Na
podzim toho roku byl kostel slavnostn posv cen olomouckým arcibiskupem
Juliem von Trojer rund Trojerstein za p ítomnosti dalších význa#ných církevních
i sv tských osobností.
Kostel na tehdejší dobu velký, uvnit prostorný a sv tly díky obloukovitým
okn-m umíst ným v klenb , byl vyzdoben freskami opavským barokním
malí em Josefem Lasserem(n kdy se uvádí jméno Lasler). Výzdoba je bohatá a
mnoho z nás se neorientuje v obrazech a výjevech, které malby znázor?ují. Proto
bych se cht l v dalších pokra#ováních v novat významu jednotlivých obraz-,
soch a vitráží, které bohat zdobí interiér našeho kostela.
Leo Dominik, kroniká
D'tská sout'ž „Krásy naší obce“
Obec Bohuslavice a kulturní komise ve spolupráci se základní školou
vyhlašují sout ž pro d ti „Krásy naší obce.“
Podmínky sout že:
Sout že se mohou zú#astnit všechny d ti základní školy. Má #ást výtvarnou a
fotografickou.
D ti budou své práce tvo it p edevším ve svém volném #ase. Hotové se pak
budou shromaž>ovat ve škole. Ob #ásti sout že mají 4 kategorie:
I.
kategorie – žáci 1. – 3. ro#níku
II. kategorie – žáci 4. – 5. ro#níku
III. kategorie – žáci 6. – 7. ro#níku
IV. kategorie – žáci 8. – 9. ro#níku
- 14 -
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Pr-b h sout že:
Sout ž bude probíhat od února do kv tna. Práce se vystaví „na odpust“ v sále KD
a hodnoceny budou ve ejností. Auto i t í nejlepších prací v každé kategorii
získají hodnotnou cenu.
Výstavka sout žních prací bude dopln na o školní nesout žní výrobky žák-.
Mgr. Dagmar Fojtíková, editelka ZŠ a MŠ
Žádost o pomoc
Již n kolik let pracujeme na knize o vojácích Hlu#ínska sloužících
v n mecké armád . Vydaným dílem bychom cht li t mto lidem v novat trvalou
vzpomínku na jejich t žký a útrpný osud ve vále#ných letech.
Touto cestou se obracíme na pam tníky nebo jejich potomky s prosbou o pomoc.
Naším cílem je ud lat pokud možno kompletní seznam všech voják-. Bude
obsahovat jména jak padlých, tak i voják-, kte í vále#né útrapy p e#kali.
Základní data, fotografie, zran ní, vyznamenání, pop ípad jména jednotek
doplní celkov jmenný rejst ík.Cht li bychom všechny ujistit, že veškeré
zap-j#ené podklady budou ihned po zpracování navráceny.
Kontakt:
Miroslav Herold
Václav Šafar#ík
Adalbert Stifter Str. 10
T eš?ová 37
Köln 51 067
Bolatice 747 23
Deustchland
tel. 721 632 283
www.hultschiner-soldaten.de po tel.domluv p ijedu kamkoli na Hlu#ínsko
Na www.hultschiner-soldaten.de jsou již v n m#in zatím získané údaje o
vojácích Hlu#ínska, kte í bojovali, p ípadn padli v n mecké armád (a ti tvo í
v tšinu) za 2. sv tové války. Seznamy voják- uvedeny podle jednotlivých obcí.
Spole enská kronika - naši jubilanti v únoru 2007
Vitásek Bruno
80 let
Šime ková Anna

75 let

Benková Margareta

85 let

Placková Kate1ina

83 let

Heisig Rudolf

50 let

Gaida Emil

70 let

Chorovská Bernardina 95 let
Tkatziková Amálie

85 let

Heisig Günter

75 let

Všem jubilant=m co nejsrde n.ji blahop1ejeme.
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V m síci únoru 2007 oslaví zlatou svatbu - 50 let spole#ného života, manželé
Elfrída a Günter Fussovi.
K tomuto významnému jubileu p ejeme pevné zdraví, št stí a hojnost Božího
požehnání do dalších spole#n prožitých let.

Krupová
Inzerce
Koupím stavební pozemek k zastav ní rodinným domkem. Tel. 775 610 755.

Informace ob an=m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad 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
jana.janosova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
Tel/Zázn.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:
Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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