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Vážení spoluob ané,
Výsledky T íkrálové sbírky sv d$í n kolik let opakovan o vaši veliké št drosti.
Koledníci sice letos vybrali o n co mén než v lo2ském roce. I p esto je to více jak 40,- K$
na ob$ana, což je nejlepší výsledek na Hlu$ínsku. D kuji se zástupci Charity touto cestou
všem koledník*m, vedoucím skupinek, všem organizátor*m a p edevším vám, bezejmenným
dárc*m, kte í jste podle svých možností darovali peníze do sbírky, podpo ili charitativní
$innost a p isp li každý podle svých možností k dobrému jménu naší obce v regionu (více
uvnit zpravodaje)
V sobotu jsme na tradi$ním Hasi$ském plese pochovali basu a tím definitivn ukon$ili
letošní mimo ádn krátkou plesovou sezónu. P t spole$enských ples* a dva maškarní reje
pro d ti zaplnily v masopustním období po p t víkend* sál kulturního domu. Všechny
organizace a spolky p ipravily svým host*m dobrou zábavu s bohatou v cnou tombolou.
Vrcholem bylo vystoupení Petra Spáleného s kapelou Apollo na plese Bohuslavického
o íšku. A zde je na míst pod kovat všem organizátor*m za námahu a ob tavost spojenou
s p ípravou a po ádáním ples*. Pod kování pat í i vám, návšt vník*m bál*, protože bez vás
by byla námaha po adatel* zbyte$ná. A vaše spokojenost je nejlepší odm nou organizátor*m
a zárukou vaší další ú$asti na kulturních akcích v Bohuslavicích.
V m síci únoru vás srde$n zvu na ve ejné zasedání obecního zastupitelstva, na které
bude mimo jiné prezentován a schvalován Strategický plán obce Bohuslavice na období
2008 – 2013. Jednání se uskute$ní 21. 2. 2008 V 18.00 hod v banketní místnosti KD.
Pozvánka s programem bude v dostate$ném p edstihu vyv šena na ú ední desce a webových
stránkách obce.
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 14. 1. 2008
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.
Informaci místostarosty obce o pr*b hu inventarizace obecního majetku. Výsledky
inventarizace majetku budou p edloženy na p íštím jednání rady a schvalovány na
únorovém jednání obecního zastupitelstva
Informaci starosty o realizované investi$ní výstavb v roce 2007
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Studii cyklostezek na katastru obce Bohuslavice, která byla financována SOH jako
podklad pro p ípravu realizace a zpracování žádosti o dotace v období 2007 -2013
Informaci starosty o dalším postupu prací na zpracování „Strategického plánu obce
Bohuslavice“, další jednání strategického týmu 16. 1. 2008
Informaci starosty o dalších jednáních ve v ci prodeje parcely $. 1554/10
Oznámení o zahájení jednání o Návrhu zm ny $. 1 Územního plánu obce B lá a
termínu pro p edložení stanovisek nejpozd ji do 13. 3. 2008 výhradn na adresu po izovatele
M Ú Hlu$ín
Informaci starosty o sb ru druhotných surovin, likvidaci komunálního odpadu za rok
2007, zm n bonusových položek EKO-KOMU na rok 2008
Výjimku podle zákona $. 114/92 Sb. O ochran p írody a krajiny
Informace starosty o výro$ních sch*zích SK Bohuslavice a SDH Bohuslavice
schválila:
20/14
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 12/2007. Celkové p.íjmy za 01-12/2007
v$. z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 $inily 24.559.372,90 K . Celkové výdaje za
01-12/2007 $inily 18.677.721,27 K . Pen žní z;statek k 30. 11. 2007 byl ve výši
5.881.651,63 K . Z této $ástky $inil z*statek na b žném ú$tu 4.828.053,13 K na ú$tu za
domovní odpad 53.598,50 K a na ú$tu SPOROINVESTU 1.000.000 K a p edkládá
obecnímu zastupitelstvu ke schválení
b) Seznam staveb, zpracování projektových dokumentací a oprav obecního majetku
p ipravovaných k realizaci v roce 2008
c) SOD na Prodloužení ul. Bolatické, komunikace v$. infrastruktury
d) Uplatn né požadavky k zadání zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (1.
P eložka komunikace pískovna – h išt u Kozmic, 2. Stezka pro p ší a cyklisty mezi
Bohuslavicemi a Dolním Benešovem, 3. Cyklistická stezka „Prajzská cesta“ Old išov – HaP)
e) Odkoupení parcely $. 1704/81 od majitelky p. Marie Liškové, Polní 332, a parcely $.
1704/82 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína od Rímskokatolické farnosti Bohuslavice a p edkládá
obecnímu zastupitelstvu ke schválení
f) Zastav ní parcel $. 482/1 a 482/3 dle p edložené situace
g) Na základ právního rozboru zamítavé stanovisko k požadavku majitele Restaurace
Centrum na p evod banketky v majetku obce
h) Plán zasedání obecního zastupitelstva a rady obce na rok 2008
i) Cenový vým r $. 1/2008, práce služby na h bitov v Bohuslavicích
j ) Cenový vým r $. 2/2008, svoz a zneškod2ování komunálního odpadu
k) Po projednání odložila rozhodnutí o dotaci FBC Vlašák Bohuslavice na rok 2008 na
p íští jednání rady
l) Schválila dotaci HC Buldoci Bohuslavice na rok 2008 ve výši 20.000,- K$
m) Dotaci Klubu rodi$* p i ZŠ a MŠ Bohuslavice na nákup v cné tomboly na Maškarní
reje d tí a Rodi$ovský ples ve výši 5.000,- K$
m) Hostování lunaparku p. Václava Pflegra na Anenských slavnostech
n) Zamítavé stanovisko k pronájmu sálu KD na výcvik ps*
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Plán investi ních akcí a oprav obecního majetku na rok 2008
1. Obecní d*m Bohuslavice, p ístavba a stavební úpravy
2. Dokon$ení úprav obj. Kilovny na bydlení
3. KD, vým na oken a zateplení fasády (1. etapa)
4. Náhrada luxfer* a vým na oken v t locvi$n , rekonstrukce osv tlení
5. Dokon$ení h išt ZŠ a MŠ (ochranné sít , osv tlení)
5. D tská h išt v areálech SK, ZŠ a MŠ, skate park
6. Vy$išt ní Bohuslavického potoka mimo zastav nou oblast k Opust
7. Uišt ní a prohlídka vybraných v tví kanalizace
8. Dopravní zna$ení
9. Místní komunikace (Lu$ní)
10.Infrastruktura pro nové RD
Projektová dokumentace
1. KD, vým na oken a zateplení
2. D*m pokojného stá í
3. ZŠ a MŠ Bohuslavice, šikmé st echy, vým na oken, dve í a zateplení
fasády
4. Splašková kanalizace a UOV Bohuslavice
5. Infrastruktura pro nové RD
Poplatek ze ps(
Obecní ú ad Bohuslavice p ipomíná držitel*m ps* jejich povinnost uhradit do
31.3.2008 v hotovosti na obecním ú ad poplatek ze ps* pro letošní rok. Poplatek se platí za
psy starší 3 m síce ve výši 100,- K$/1 pes/rok.
Sb*r a svoz komunálního odpadu
Ob$ané naší obce vyt ídili v pr*b hu roku 2006 a p edali k využití 32,43 t druhotných
surovin. Obec za organizování sb ru druhotných surovin obdržela od spole$nosti EKOKOM, a. s. $ástku 105.254,- K$. Za rok 2007 ješt nemáme od spole$nosti EKO-KOM
všechny výsledky, ale do p íjm* rozpo$tu za rok 2007 jsme získali výnos ve výši 144.833,K$. Peníze, které takto získáváme do rozpo$tu musíme v souladu se smlouvou se spole$ností
EKO-KOM investovat zp t do odpadového hospodá ství.
P ehled množství komunálního odpadu a sbíraných druhotných surovin (t/rok)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2006
341,129
34,040
1,71
11,602
10,389
-

Sm sný komunální odpad
Objemný odpad
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Kovy
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2007
187,555
39,55
4,1114
11,911
23,763
0,1
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Velké rozdíly ve sm sném komunálním odpadu jsou dány jednorázovými odvozy
stavební suti, zelen , odpadu z $išt ní Bohuslavického potoka, vyvezení smetníku u h bitova
aj. a každý rok podstatným zp*sobem ovliv2ují množství vyprodukovaného odpadu.
V nejbližší budoucnosti nás $ekají ve sb ru a svozu komunálního odpadu a
sb ru druhotných surovin velké zm ny. Ueská republika se zavázala už p ed p ti lety, že v
roce 2010 bude u nás polovina odpadu recyklována. Zatím se pr*m rn znovu využije nebo
zpracuje jen p tina všeho odpadu. Ministerstvo životního prost edí proto chystá novelu
zákona o odpadech. Tato novela má vyššími poplatky p inutit celou spole$nost, aby se více
zam ila na t íd ní a následný výnos druhotných surovin. Cena za skládkování se má zvýšit
z nyn jších 400 K$/t až na 1.500 K$/t v roce 2015. A jaké d*sledky z toho vyplynou pro
nás? Ruku na srdce. Zatím dosahujeme ve t íd ní a získávání druhotných surovin z odpadu
jen pr*m rných výsledk* a máme co zlepšovat. Ješt hodn druhotných surovin kon$í v
kotlích úst edního vytáp ní nebo popelnicích, místo v kontejnerech ur$ených na odd lený
sb r. Je d*ležité, abychom $as do zp ísn ní pravidel a navýšení poplatk* využili pro zm nu
našeho chování. Musíme se nau$it t ídit odpady bezprost edn p i jejich vzniku a ukládat je
na p edem ur$ené místo. Jen tak m*že být systém svozu a likvidace odpad* efektivní.
Na záv r mi dovolte ješt n kolik praktických poznámek k vlastnímu sb ru
druhotných surovin v naší obci. Kontejnery na plasty a net íd né sklo jsou umíst ny u h išt
SK, u obou samoobsluh a kulturního domu. Dále jsou p ed základní školou umíst ny dva
kontejnery, jeden na plasty a druhý, zatím jediný v obci, na papír. Do kontejner* na plasty se
mohou odkládat rovn ž nápojové kartóny od mléka a nápoj*, které jsou dále po odvozu
vyt íd ny na t ídící lince OZO Ostrava. Tato komodita doplnila sbírané suroviny o další
položku, a tím i výši bonus* a odm n pro obec. V rámci svozových dní velkoobjemového
odpadu je zajišPován i odb r elektrospot ebi$*. Velký d*raz je však kladen na stav
odebíraného
elektroza ízení.
V p ípad
p edání
nekompletního,
rozebraného
elektrospot ebi$e je toto za ízení posouzeno jako velkoobjemový odpad, jehož bezúplatný
odvoz je pro obec limitován objemem 110 m3/rok (limit vypo$ten z množství popelnic
v obci. V roce 2007 odvezeno celkem 312 m3 z toho na náklady obce 109 m3). Zatímco
kompletní elektrospot ebi$ je odvozen bezplatn . Odvoz velkoobjemového a nebezpe$ného
odpadu je v letošním roce dohodnut tak jako vloni od kulturního domu ve dvou termínech
v sobotu 31. 5. a 6. 9. 2008 v dob od 8.00 do 13.00 hod.
Ing. Kocián, starosta
Da, z nemovitostí
Podle informací, které jsme obdrželi z Finan$ního ú adu Hlu$ín, da2 z nemovitostí i v
letošním je možno platit hotov na pokladn finan$ního ú adu nebo tzv. da2ovou složenkou,
kterou si m*žete vyzvednout na pošt , pop . na obecním ú ad . P i placení v hotovosti na
pošt u této složenky není ú$továno poštovné. V letošním roce již nebude Finan$ní ú ad
dávat vypln né složenky na obecní ú ad, ale ob$ané je obdrží poštou z ministerstva financí
na adresu poplatníka, avšak nejd íve ve 2.polovin m síce kv tna, p itom splatnost dan
z nemovitostí (pokud je do výše 5.000,- K$) je najednou do 31.5.2008.
Karla Krupová
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T íkrálová sbírka - výsledky jednotlivých obcí za rok 2008
OBEC
Antošovice
Dolní
Benešov+Záb.eh
B lá
Hlu ín - Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Hlu ín - Darkovi ky
HaG
Hlu ín - m sto
Chuchelná
Kozmice
Kobe.ice

vybraná ástka
2008
21 009,50 K
92 090,50 K
10 930 K
30 951,50 K
64 997 K
104 866 K
36 119,50 K
47 897 K
73 687,50 K
158 379 K
35 574,50 K
55 628 K
90 405 K

OBEC
Krava.e
Krava.e-Kouty
Ludge.ovice
Markvartovice
PíšG
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilhe.ovice
Št pánkovice
T.ebom
V.esina
Závada
Celkem:

vybraná ástka
2008
178 729 K
98 336 K
15 323,50 K
61 427 K
21 672,50 K
27 961 K
19 797,50 K
34 775 K
90 722,50 K
5 019 K
31 171 K
17 736 K
1 425 205 K

V rámci T íkrálové sbírky 2008, kterou již po osmé organizovala Charita Hlu$ín ve 25
obcích Hlu$ínska byla vykoledována $ástka 1. 425 205 K$
Z uvedené $ástky z*stane Charit Hlu$ín dle celostátn ur$eného klí$e 65%, což p edstavuje
sumu 926. 383,25 K$.
Na tomto úžasném výsledku se podílelo 268 dobrovolnických skupin koledník*
z celého Hlu$ínska. Chceme nyní co nejsrde$n ji pod kovat všem, kte í nám v pr*b hu
sbírky pomáhali. D kujeme starost*m a zam stnanc*m obcí, kte í nám vyšli vst íc p i
pe$et ní a rozpe$et ní kasi$ek, informování ob$an* a p i kone$ném s$ítání vykoledovaných
pen z.Vážíme si pomoci duchovních správc* farností, kte í nám pomohli s propagací a
organizací sbírky. D kujeme všem velkým i malým koledník*m, kte í radostn p inášeli
poselství pokoje, lásky a míru do jednotlivých domácností. Na záv r d kujeme Vám všem,
kte í jste p ijali naše kolední$ky a p isp li jim do kasi$ek.

D kujeme, že nám pomáháte!!!
Kate ina Krzikallová, Lukáš Volný, Charita Hlu$ín
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Organizace v obci
ZŠ a MŠ Bohuslavice
Hodnocení práce školy za 1. pololetí školního roku 2007/2008
1. Hodnocení prosp chu a chování za 1. pololetí školního roku
T.ída

Po et
/dívky/

1.
2.
3.
4.
5.
1.-5.
6.
7.
8.
9.
6.-9.
1.-9.

13(03)
21(11)
21(08)
26(13)
23(15)
104(50)
20(11)
24(15)
27(14)
26(13)
97(53)
201(103)

Prosp l Prosp l Nepro- Pr;m
i
i
sp li
r
s vyzn.
1,00
13
0
0
8
18
3
0
10
17
4
0
6
19
7
0
6
11
12
0
4
78
26
0
34
11
9
0
4
14
10
0
4
9
18
0
3
6
19
1
1
40
56
1
12
118
82
1
46

Pr;m. Zameškan
t.ídy
é
hodiny
1,10
48,2
1,16
54,3
1,27
30,7
1,37
49,0
1,54
48,7
1,29
46,2
1,66
42,6
1,59
56,1
1,71
68,0
2,05
61,3
1,75
57,0
1,52
51,6

V 1. pololetí bylo ud leno: 22 pochval
11 napomenutí
4 d*tky t ídního u$itele
5 d*tek editelky školy
0 snížený stupe2 z chování
2. Sout že v 1. pololetí
Olympiády – školní kola
Olympiáda v $eském jazyce:
- kategorie I (žáci 8. a 9. t ídy)
- školního kola se zú$astnilo 19 žák* (7 z 9. t ídy a 12 z 8. t ídy)
- do okresního kola, které se bude konat v b eznu, postoupily:
Martina Gaidová /8.t ./ a Veronika Breuerová /9.t ./.
Olympiáda v n meckém jazyce :
- kategorie I.A (žáci 6. a 7. t ídy)
- školního kola se zú$astnilo 14 (5 z 6. t ídy a 9 ze 7. t ídy)
- do okresního kola, které se konalo v Opav 28. 1. 2008, postoupila Marie
(6.t .) a umístila se na 2. míst .
-6-
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Olympiáda v anglickém jazyce :
- kategorie I.A (žáci 6. a 7. t ídy)
- školního kola se zú$astnilo 19 žák* (8 ze 6. a 11 ze 7. t ídy)
- kategorie II.A (žáci 8. a 9. t ídy)
- školního kola se zú$astnilo 8 žák* (8 z 8. t ídy)
- do okresního kola, které se bude konat v únoru, postoupili: v kategorii I.A - Tadeáš
Kriebel (6.t .), v kategorii II.A - Martina Gaidová (8.t .)
Olympiáda v matematice:
- školního kola se zú$astnili žáci 5., 6., 7.a 8. t ídy ( celkem 21 žák*)
- do okresního kola, které prob hne v dubnu, postoupili: Veronika Lischková (5.t ), Št*pán
Ostárek (5.t .), Tadeáš Kriebel (6.t .), Martin Miketa (6.t .), Jarmila Ku erová (7.t .),
Kryštof Švub (6.t .), Roman Sýkora (8.t .) a Vojt*ch Benek (8.t .)
Pythagoriáda:
- školního kola se zú$astnili všichni žáci 6. a 7. ro$níku
- do okresního kola, které prob hne v kv tnu, postoupili: Tadeáš Kriebel (6.t .), Martin
Miketa (6.t .), Jarmila Ku erová (7.t .) a Kryštof Švub (7.t .)
Sportovní sout že – okrsková kola, kterých se naši žáci zú$astnili:
- Vybíjená - dívky 6. t . (Krava e – 2. místo)
- Vybíjená - chlapci 6. t . (Krava e)
- Florbal - chlapci 6.-9. t . (Kobe ice)
- Florbal - dívky 6.-9. t . (Dolní Benešov)
- Šachový turnaj (PíšP)
- Šachový turnaj (Dolní Benešov)
Další sout že
Hlu$ínský Slaví$ek 2006 – p vecká sout ž
- organizoval DDM Hlu$ín
- v kategorii I se zú$astnily 3 žákyn z 2. t ídy: Tereza Dostálová, Karolína Juhová a
Adriana Matýsková
Požární ochrana o$ima d tí – literární a grafická sout ž
- vyhlašovatelem sout že je Sdružení hasi$* Uech, 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 okres. 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 $asopis
-7-
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Koso$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 – 3. ro$ník celostátní výtvarné sout že
- propojení výtvarné výchovy a práce s po$íta$em
EURORÉBUS – koresponden$ní v domostní zem pisná sout ž
3. Testování žák; 9. t.íd – CERMAT
Dne 29. ledna 2008 prob hlo na naší škole testování žák* 9. ro$níku. Projekt byl realizován
formou test* z matematických dovedností, dovedností v eském jazyce a obecných
dovedností.
Testy p ipravilo Centrum pro zjišPování výsledk* vzd lávání (CERMAT). Centrum zajistí
také zpracování výsledk* test*, žáci obdrží Osv d$ení o dosažených výsledcích a škola pak
Souhrnou zprávu o výsledcích žák*.
4. Zápis žák; do 1. t.ídy
- prob h1 24. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
- k zápisu se letos dostavilo 25 d tí: 16 z Bohuslavic, 8 ze Závady, 1 z Píšt
- 4 d tem bude odložena školní docházka
- do 1. t ídy nastoupí 21 d tí (11 chlapc*, 10 dívek)

5. Akce, které zpest.ily školní život:
- Beseda o chovu v$el
- Sv tluškový ve$er
- Divadlo loutek – hra Fidlova$ka (6.-9. ro$.)
- Návšt va Muzea Hlu$ínska v Hlu$ín
- Exkurze do Vítkovic (9. t .)
- 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
- Mikulášská diskotéka
- Váno$ní zvyklosti
- Váno$ní trhy
- Maškarní rej d tí
-8-
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6. Z nejbližších školních událostí vybírám:
- Jednodenní pololetní prázdniny – 1. 2.
- Jarní prázdniny 4. 2. – 8. 2.
- Okresní kola olympiád
- Exkurze do Vítkovic (8. t .)
- Divadlo loutek Ostrava - p edstavení Kráska a zví e /26.2. – nižší stupe2/
- Lyža ský výcvik žák* 7. t ídy na Horní Be$v v Beskydech /23. 2. – 28.2.2008/.
- Vybíjená chlapc* a dívek – 4.-5. t . (Št pánkovice)
- Vybíjená – dívky 4.-5. t . (Št pánkovice)
- Košíková – chlapci 6.-9. t . (Opava)
- Košíková – dívky 6.-9. t . (Hlu$ín)
- Šachový turnaj (Hlu$ín)
Do dalšího pololetí p.eji všem žák;m i koleg;m hodn úsp ch;!!!
Dagmar Fojtíková, OŠ
Zápis d tí do mate.ské školy pro školní rok 2008/2009
se uskute$ní v úterý 12.2.2008 od 10.00 do 16.00 hodin v budov MŠ Bohuslavice. Zapsány
mohou být i d ti mladší 3let. K zápisu p ijYte i Vy, kte í po$ítáte s docházkou dít te do
mate ské školy od ledna 2009.
Anna Kozáková
SK Bohuslavice
V lednu již nastal $as pro p ípravu na jarní $ást sezóny.
Muži absolvovali první trénink v úterý 8. ledna. Za$ali malým výb hem po obci. Ve
st edu pak dle p edem p ipraveného scéná e trénovali v hlu$ínské nafukovací hale s um lou
trávou a v pátek v hale na h išti v Dolním Benešov . Tu jsme ovšem po dohod vym nili za
t locvi$nu v naší základní škole, kde budou tréninky každý $tvrtek od 18 hodin.
Samoz ejmou sou$ástí zimní p ípravy jsou i p átelské zápasy. Odehráli jsme již t i.
Výsledkov sice úsp šné, ale z hlediska p ípravy asi moc významu nem ly. Hlavn co se
týká taktické p ípravy. Protože stejn jako trénink* se ani zápas* nezú$ast2uje mnoho hrá$*,
hlavn kv*li nemoci. Není moc co zkoušet, když je problém abychom v*bec nastoupili
v jedenácti lidech. A tady bych cht l op t apelovat na hrá$e „B“ mužstva, kte í op t pojali
p ípravu po svém a zatím se na trénincích mihli pouze dva: Tomáš Hruška a Robert Mokrý.
Cht l bych hodn pod kovat dorostenci Janu Lampovi, který absolvuje p ípravu od za$átku a
odehrál i dva p ípravné zápasy. Jak je vid t, když se chce pak to i jde. Op t prosím choYte a
pomozte jak sob tak i klubu.
Vzhledem k od eknutí prvních dvou soupe * došlo k jejich zm n . První zápas jsme
tak odehráli 13. ledna proti Slavii Opava, hrající 1.A t ídu. Nastoupili jsme pouze v desíti
hrá$ích. Sestava: Juras – Fejer$ák, Kurka, Lampa J., Kocián P. – Štefek T., Harasim,
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Bun$ek, Buhla – Kretek. Za$ali jsme dob e a aktivn . Hned v 9. minut si dezorientovaný
obránce soupe e pod tlakem dua Bun$ek a Kretek dal vlastní gól, když oblou$kem ze st edu
pokutového území p ehodil vlastního branká e. A v 15. minut to už bylo 2:0. To Dan Buhla
prom nil penaltu na ízenou za faul na Tomáše Kretka. Pak se ješt Honza Bun$ek dvakrát
objevil osamocen v brejku, ale chyb lo lepší zakon$ení. Ve 30. minut soupe z rychlé kolmé
akce snížil a pomalu p evzal aktivitu což ješt podpo ilo zran ní Marka Harasima ve druhém
polo$ase. Hráli jsme tak už pouze v devíti hrá$ích, ale po podzimu jsme na to už asi zvyklí.
Soupe i jsme ale nic podstatného nedovolili.
Druhý zápas jsme odehráli 20. ledna proti Vratimovu. Nastoupili jsme v této sestav :
Juras (46´Rozhon) – Fejer$ák, Kurka, Krupa, Buchta – Štefek T. (46´Lampa J.), Bun$ek,
Buhla, Kocián P. (46´ Štefek J.) – Kretek, Langer. Vše podstatné se odehrálo ve 22. minut ,
když perfektn rozehrál trestný kop Dan Buhla a na zadní ty$i se nejlépe orientoval Tomáš
Kretek. Nejprve z bezprost ední blízkosti ješt trefil ty$, ale na druhý pokus se již nemýlil a
dorazil mí$ do sít . Pak jsme m li ješt n kolik nad jných p íležitostí, ale skóre už se
nezm nilo ani p es místy velmi tvrdou hru soupe e.
T etí zápas jsme odehráli 27. ledna proti Dolnímu Benešovu. Ten teY vede nám dob e
známá dvojice Roman Kubiš a Josef Nedabýlek. Op t jsme st ží dali dohromady jedenáctku,
když museli nastoupit i n kte í hrá$i s nedolé$eným zran ním (Harasim) nebo nemocí
(Buchta, Štefek J.) a do útoku musel nakonec i náhradní branká . Nastoupili jsme v této
sestav : Rozhon – Fejer$ák, Kurka, Harasim, Buchta – Štefek T., Polomský, Bun$ek, Kocián
P. – Buhla, Štefek J. (80´ Juras). Ve vcelku svižném a pohledném utkání šel dvakrát do
vedení soupe , ale dokázali jsme pokaždé srovnat. Nejprve po krásné individuální akci
Šrámka skóroval Schaffartzik. Ve 31. minut srovnal Marek Harasim, když se dob e
zorientoval po kolmé p ihrávce na hranici velkého vápna a prost elil vybíhajícího branká e
soupe e. Stejný hrá$ m l ješt jednu brankovou p íležitost. Po p kné p ihrávce do
pokutového území od Dana Buhly si dokázal mí$ ztlumit, ale už ne dob e vyst elit ve
výborné pozici mezi soupe ovými stopery. Ve druhém polo$ase se po nepovedeném odkopu
branká e Rozhona dostal za hranicí šestnáctky k mí$i Šrámek a bombou do horního r*žku
naší branky dal druhý gól soupe e. Ale ani tak jsme nerezignovali a po faulu na Jakuba
Štefka zahrával v 70. minut trestný kop z výhodné pozice Dan Buhla. Nemýlil se a trefil
p esn dolní roh benešovské branky. P estože jsme nem li možnost vyst ídat udrželi jsme se
soupe em hrajícím vyšší sout ž až do konce utkání krok a odešli neporaženi.
Hrá$i, stejn jako loni, absolvují zimní soust ed ní od 30. ledna do ned le 3. února. na
Ostravici. Vracejí se v ned li p ímo na zápas s SFC Opava v Kylešovicích.
Ješt jedna poznámka záv rem. Cht l bych vyjád it k vytrvalému ší ení blud* a lžím,
kterých jsem v poslední dob byl sv dkem a které se ke mn donesly i od ostatních $len*
výboru. Není pravda a zd*raz2uji, že ani nikdy nebyla, že jsme zakazovali vstup d tem na
h išt . Jediné omezení, a to trvá, je zákaz manipulace s p enosnými brankami d tmi bez
dozoru dosp lých (a proto se i zamykají). Z nedávné minulosti jsou známy p ípady, kdy p i
manipulaci s t mito brankami došlo i ke smrtelným úraz*m. Na toto a samoz ejm i na naši
odpov dnost jakožto funkcioná * jsme byli i upozorn ni z fotbalového svazu. Další omezení
se týká využívání pokutového území. Zde jinak nelze udržet p ijatelný travní porost. A
v neposlední ad jsou tu i zákazy vstupu na travnaté plochy, které jsou dané jejich údržbou
(to znamená provád ním jejich regenerace, hnojení $i post ik*). Prosím o to, aby tato
omezení dle vyv šených informa$ních cedulí byla respektována. Nap íklad doba bez zát že
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po provedené regeneraci v délce osmi týdn* byla v podmínkách provád jící firmy a po tuto
dobu také všechna mužstva trénovala v Závad . V žádném p ípad nemá nikdo z nás zájem
na zakazování využití našeho h išt místními d tmi. H išt je pln d tem k dispozici. V ím,
že se nejedná o pokus zdiskreditovat náš klub v o$ích spoluob$an* a také v ím, že tyto
nesmysly už nebudou ší eny.
Samoz ejm zvu všechny fanoušky na další p ípravná utkání, o kterých informujeme i
prost ednictvím plakát*.
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK Bohuslavice
HC Buldoci Bohuslavice
Hokejisté Bohuslavic odehráli v lednu $ty i utkání AHL – Amatérské hokejové ligy.
Nejprve se v sobotu st etli v 17. kole s týmem HC Derby Kouty. V první t etin padla
jen jedna branka a tou se bohuslavští ujali vedení 1:0. Hned zkraje druhé t etiny soupe po
chyb obrany vyrovnal, ale do konce druhé t etiny se hokejisté op t dostali do t sného
vedení. T i minuty do konce poslední t etiny hokejisté odsko$ili na rozdíl 2 branek, ale hned
po rozehrávce soupe korigoval znovu na jednobrankový rozdíl. Do konce zápasu už ale
branka nepadla a kone$ný výsledek utkání je 3:2 pro naše mužstvo. O branky Bohuslavic se
postarali Libor Kubík, Jan Krupa a David Kocur.
Ve $tvrtek 10.1. sehráli hokejisté utkání 18. kola AHL proti p edposlednímu týmu
tabulky HC Monaco Kouty. V zápase se našim hrá$*m hern moc neda ilo, h át je m*že jen
zisk "povinných" dvou bod* za vít zství.
Po bezbrankové první t etin se bohuslavští ujali vedení 1:0 hned zkraje druhé t etiny,
avšak soupe záhy srovnal. Do poslední t etiny šla ob mužstva s vyrovnaným skóre. O
kone$ném upracovaném vít zství 3:1 rozhodly dv slepené branky v prost ední $ásti
posledního d jství. Dv branky vst elil Jan Krupa a o t etí gól se postaral Roman Theuer.
V sobotu 19.1. odehráli hokejisté o$ekávané utkání 19. kola proti týmu HC Bolatice.
Derby s Bolaticemi jsou vždy vyhecovaná, nervózní a v tšinou vyrovnaná. Bohužel v
tomto derby poslední p irovnání neplatilo. Naši hrá$i v tomto utkání podali jeden z
nejslabších výkon* v této sezón a soupe je chytrými kombinacemi celý zápas p ehrával.
Hned v prvních minutách první t etiny dostali naši hokejisté dv branky a z tohoto
úder* se už nevzpamatovali. Na za$átku druhé t etiny odsko$ily Bolatice po dvou slepených
gólech již na rozdíl $ty branek. Do konce t etiny hokejisté jen korigovali na 1:4. V poslední
$ásti utkání si pak v pohod hrající soupe výhru 4:7 pohlídal.
Branky Bohuslavic vst elili Marek Wilpert, Antonín Uešla, Šimon Cigán a David
Kocur.
V úterý 29.1. odehráli hokejisté utkání 20. kola proti mužstvu HC Horní Lhota.
Pr*b h zápasu byl po celou dobu v režii našich hokejist*. V každé t etin utkání
vst elili po dvou brankách, nakonec tedy vyhráli 6:0.
Branky Bohuslavic: Šimon Cigán 2, Jan Krupa, David Kocur, Libor Kubík, Ji í
Kocián.
V pr*b žné tabulce sout že jsou hokejisté Bohuslavic na velmi p kném druhém míst
za vedoucí Bulyarénou a p ed dotírajícími mužstvy HC Bolatice a HC STK.
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Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Derby Kouty
HC Buldoci Bohuslavice - HC Monaco Kouty
HC Buldoci Bohuslavice - HC Bolatice
HC Buldoci Bohuslavice - HC Horní Lhota
Pr;b žná tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Bohuslavice
3. HC Bolatice
4. HC STK
5. HC Uas Man$aft
6. HC Horní Lhota
7. HC Mexiko
8. HC Záb eh
9. HC Derby Kouty
10. HC Isotra
11. HC Monaco Kouty
12. HC Št pánkovice

21
20
20
20
21
20
20
20
20
20
21
21

18
15
13
13
11
8
7
7
4
5
4
1

2
2
4
3
1
5
1
1
6
1
3
1

1
3
3
4
8
7
12
12
10
14
14
18

Únor 2008

3:2
3:1
4:7
6:0

(1:0, 1:1, 1:1)
(0:0, 1:1, 2:0)
(0:2, 1:2, 3:3)
(2:0, 2:0, 2:0)

203:71
97:51
112:85
132:89
122:73
79:79
75:124
76:104
71:96
73:144
47:88
61:144

38
32
30
29
23
21
15
15
14
11
11
3

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
Út 5.2.2008 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Út 12.2.2008 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bulyaréna
Ne 17.2.2008 17:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Záb eh
Ut 21.2.2008 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
So 1.3.2008 17:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Št pánkovice
Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky, kanadské bodování sout že a rozpis
všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Ji í Kocián
Kultura
Tane ní pro partnerské páry
V dob , kdy se Vám do rukou dostává nový zpravodaj je již basa op t na rok
pochována a v mnohých z nás ješt doznívají dojmy z letošní krásné, ale krátké plesové
sezóny. Cht l bych pod kovat všem spolk*m za p ípravu a zorganizování všech ples* a
p ipomenout akci, kterou pro Vás p ipravuje kulturní komise obce na podzim letošního roku.
Jedná se o tane$ní pro partnerské páry. Kurz bude zahájen ve st edu 10. zá í v našem
kulturním dom (asi v 19,30) a bude pokra$ovat dalších dev t st ede$ních ve$er*. St ede$ní
termín a $as je dán možnostmi tane$ní mistrové a hudby. Záv re$ná je plánována na pátek
19. listopadu. Cena pro jeden pár je 1500,- K$. Upozor2ujeme zájemce, že se stále m*žou
hlásit na Obecním ú ad v Bohuslavicích.
Mgr. Pavel Dominik
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Spole enská kronika – naši jubilanti v únoru 2008

Ostárková Marie
Postulka Anna
Vitásek Bruno
Diehel Bruno
Benková Margareta
Nováková Rita
Placková Kate.ina
Baslíková Helena
Chorovská Bernardina
Kocurová Bernarda
Vodi ka Evald
Tkatziková Amálie
Forgá ová Viktorie

75 let
60 let
81 let
70 let
86 let
70 let
84 let
60 let
96 let
75 let
75 let
86 let
75 let
.

Všem jubilant;m do dalších let p.ejeme hojnost Božího požehnání, pevné zdraví,
št stí a spokojenost.

Inzerce
Firma PEDOTHERM Moravia, spol.s r.o. p ijme stavebního technika, nejlépe obor TZB.
Kontakt: Ing. Ryšová 602 513 955.
Prodám nást nný el. bojler 80 l – nepoužitý za p ijatelnou cenu. Dále koupím stavební
parcelu v Bohuslavicích. Informace na tel. $. 603752810.
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Smlouva pro d ti do 1 roku bez poplatku!
Akce platí od 1.2.2008 do konce kv tna. Smlouva o stavebním spo ení je bez poplatku
až do výše 300 tisíc cílové $ástky!
Prémie pro mladé
Stálá nabídka UMSS. Pro d ti do 19 let smlouva s polovi$ním poplatkem.
Prémie na Lišku+ až 1500,- K
Tato akce je prodloužena do 31.3.2008!
Penzijní p.ipojišt ní
Žádné poplatky! Sta$í spo it 100,- K$ a každý m síc dostanete státní podporu ve výši
50,-K$ plus úroky!
Spo te si na d*chod. Po 15 letech máte možnost si polovinu naspo ených pen z
vybrat! Pro klienty od 18-ti let.

Finan ní poradce QMSS
Renáta Pašková
Tel. 737 750 815
Kontaktujte i zprost.edkovatele:
Eva Hoferková
Tel. 606 719 010
Anna Halfarová
Tel. 723 351 008
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ING Qeská republika,
expandující sv tová finan$ní spole$nost holandského p*vodu, pro obchodní $innost v
oblasti Opavska
p ijímá omezený po$et pracovník* na pozici:
Poradce pro finan ní plánování.
Jedná se o práci na plný úvazek zam enou p edevším na firemní ale také individuální
obchody a servis finan$ního zajišt ní.
Požadujeme
minimáln st ední vzd lání, idi$ské oprávn ní skupiny „B“ je výhodou.
Nabízíme
volnou pracovní dobu, propracovaný systém vzd lávání, možnost rychlého profesního
r*stu.
Této náro$né práci odpovídá atraktivní
finan ní ohodnocení tvo.ené kombinací fixního platu a systému provizí.
Kontakt:
ING Qeská republika
agentura Ostrava
Ing. Ludger Špakovský
Na Hradbách 2, Ostrava 2
Tel.: 596 116 711, Mobil: 775 273 385
Asistentka pro personální korespondenci
E-mail: zuzana.hessova@ing.cz
Poznámka:
ING Qeská republika
Agentura Ostrava
Je p ímá organiza$ní složka spole$nosti ING.
V daném náboru se jedná p ímo o spole$nost ING, nikoliv o $innost prost ednictvím
n jaké další zprost edkovatelské
finan$ní agentury.
Informace m*žete získat také na obecním ú ad

Zpravodaj obce Bohuslavice

únor 2008

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
marie.mikova@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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