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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
v m síci kv tnu jsme u obecního ú adu a za samoobsluhou u Kafárny instalovali
dv ve ejná d tská h išt s lavi#kami. Jsou ur#ena pro maminky s d tmi a ke
hrám d tí do 12 let, ne starších. Velice, a nejen mne, rozzlobilo po#ínání skupiny
výrostk*, kte í z ejm rozja eni a posíleni alkoholem, dovád li v no#ních
hodinách na h išti p ed obecním ú adem. Rušili no#ní klid a mohli zp*sobit i
škody na instalovaném za ízení. Žádám proto vás spoluob#any, nahlaste mi, p íp.
ostatním #len*m obecního zastupitelstva nebo Policii 7R, tyto p estupky,
abychom mohli viníky zjistit a potrestat. A vás, kte í máte hodn energie
vyzývám, abyste ji vybíjeli na sportovištích a ne poškozováním majetku nás
všech.
V nastávajícím m síci vás srde#n zvu na ve ejné jednání obecního
zastupitelstva, které se uskute#ní ve #tvrtek 21. 6. 2007 v 18.00 hod v zasedací
místnosti KD. Hasi#ská slavnost na h išti SK se uskute#ní 17. 6. 2007a d tské
rybá ské závody 23. 6. 2007. Slavnostní p edání vysv d#ení a ukon#ení školního
roku bude 29. 6. 2007. Na záv r školního roku uspo ádá Klub rodi#* Oldies párty
na školním h išti. 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 v domí:
Kontrolu usnesení“
- Úkol #. 8/6 a) spln n. Výzva na prodloužení místní komunikace Školní a
Petra Bezru#e byla projednána a schválena na 7. jednání rady dne 16. 5.
2007
- Úkol #. 8/6 b) spln n. Starosta projednal s d tskou léka kou p. Mudr.
Benešovou provoz d tské poradny. Provoz d tské poradny bude probíhat ve
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stávajících prostorách na OÚ do doby provedení pot ebných úprav v ZŠ,
kde bude d tská poradna umíst na po dobu rekonstrukce obj. OÚ.
Všechna p edcházející usnesení byla spln na.
Informaci o pr*b hu stavby „Parkovišt u kostela“
Informaci o nezískání finan#ní dotace na výstavbu „Parkovišt u kostela“
z rozpo#tu MS kraje a za azení jako náhradník
Informaci o pr*b hu stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul.
Záhumenní“.
Informaci o instalaci d tských h išJ p ed OÚ a za samoobsluhou. H išt
budou osv tlena sv tly, o které bude dopln no ve ejné osv tlení.
Informaci o podání žádosti na vydání stavebního povolení na stavbu
Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a stavební úpravy
Informaci o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace na stavební
úpravy v souvislosti s p est hováním d tské léka ky, knihovny a obecního
archívu
Informace o stavu rozpracovanosti projektové dokumentace obj. Kilovny
na bydlení
P edložení alternativy náhrady luxfer* a oken v t locvi#n ZŠ a rozhodla
o dopracování zvolené varianty
Požadavek obce na vypracování nabídky na projektovou dokumentaci
infrastruktury pro výstavbu nových RD
Informaci o stavu správního ízení povolení instalace retardér* na ul.
Polní
Informaci o jednání rady SOH
Výzvu MS kraje k p edložení nových zám r* v území, které splLují
kritérium nadmístního významu pro zpracování územn
plánovací
dokumentace Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Informaci o sch*zce starosty obce s osobami podnikajícími
v zem d lství a vlastníky p*dy o Komplexních pozemkových úpravách na
katastru obce Bohuslavice a vzniku Místní ak#ní skupiny Hlu#ínsko pro
#erpání dotací z EU
Požadavek MS kraje na zaslání informace o stavu vále#ných hrob* na
katastru obce Bohuslavice
Zám r na vyhlášení památného stromu – dub letní (Quercur robur)
rostoucí na pozemku parc. #. 319 k. ú. Bohuslavice u Hlu#ína s názvem
„Dominik*v dub“
- Informaci o po ádání Mezinárodního festivalu „In Bona Fidal Hlu#ín 2007,
XVII. Ro#níku mládežnických dechových orchestr* a mažoretek v Dolním
Benešov , D tského dne 2. 6. 2007 a Farního dne 3. 6. 2007
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Schválila:
9/7
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 04/2007. Celkové p/íjmy
za 01-04/2007 v#. z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 #inily 8.673.896,62
K . Celkové výdaje za 01-04/2006 #inily 3.235.889,11 K . Pen žní z9statek
k 31. 3. 2007 byl ve výši 5.438.007,51 K z této #ástky #inil z*statek na b žném
ú#tu 925.981,01 K na ú#tu za domovní odpad 12.026,50 K a na ú#tu
SPOROINVESTU 4.500.000 K bez výhrad a doporu#uje obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
b) Výzvu pro výb r dodavatel* na dokon#ení komunikace staveb „Prodloužení
ul. Školní a P. Bezru#e“
c) Výb r dodavatel*, kterým bude zaslána výzva na zpracování nabídky na
dokon#ení komunikace staveb„Prodloužení ul. Školní a P. Bezru#e“ – ODS,
Silnice Morava, Zamtherm, Strabag a Technické služby Ostrava
d) Výb rovou komisi pro výb r dodavatele stavby „Prodloužení ul. Školní a P.
Bezru#e“ ve složení: Ing. Ryšová, Ing. Birtková, p. Riedel, p. Hrušková, p.
Ptá#ek, náhradník – Mgr. Dominik
e) Na základ vyhodnocení stavu místních komunikací provedeném
kontrolním výborem a komisí místního rozvoje realizaci celoplošné opravy
komunikace od nového parkovišt u kostela až po k ižovatku s ul. Školní.
Realizaci opravy zadat fy Zamtherm.
f)
Navýšení ceny za inženýrskou #innost na stavby Rekonstrukce místní
komunikace Záhumenní a Parkovišt u kostela z d*vodu vyšších nárok* na tuto
#innost v souvislosti s p ijetím nového stavebního zákona a do ešení prodloužení
páte ních energetických ád* v#. p ípojek a dalších požadavk* doplLujících
jednotlivé stavby
g) Uzav ení smlouvy na inženýrskou #innost na dokon#ení místních
komunikací prodloužení ul. Školní a P. Bezru#e v#. vybudování energetických
p ípojek s PFO Ptá#ek František, Ostrava
h) Podání žádosti na dotaci na sportovní h išt ZŠ a MŠ z dota#ního programu
7EZu – regionální podpora
i)
P ipomínky obce Bohuslavice k návrhu studie proveditelnosti výrobní zóny
Závada
j)
Opat ení vydané editelkou ZŠ a MŠ na prázdninový provoz a termín
uzav ení MŠ
k) Mimo ádnou odm nu editelce ZŠ a MŠ na základ vyhodnocení ukazatel*
a spln ní úkol* nad rámec pracovních povinností
l)
Umíst ní d tské poradny po dobu realizace stavby Obecního domu
v upraveném prostoru stávající knihovny v ZŠ. Knihovna a archív OÚ budou
p emíst ny po dobu stavby do nevyužitých prostor MŠ.
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m) Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav p emíst ní d tské
léka ky, knihovny a archívu OÚ u fy Idea ateliér, s. r. o. Ostrava
n) Nákup hasi#ského automobilu s cisternou a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
o) Vyhodnocení stavu místních komunikací
p) Vyú#tování náklad* na VII. Setkání senior* z Bohuslavic
q) Zám r na vyhlášení památný strom – dub letní (Quercur robur) rostoucí na
pozemku parc. #. 319 k. ú. Bohuslavice u Hlu#ína s názvem „Dominik*v dub“
r)
P ipomínky k návrhu jízdního ádu drážní dopravy 2007/2008
s) Finan#ní dotaci HC Buldoci Bohuslavice na sezónu 2007/2008 ve výši
20.000,- K#
t)
Zakoupení 2 ks p edplatného do Slezského divadla Opava na divadelní
sezónu 2007/2008
u) Po ízení 2ks p emístitelných WC pro po ádání spole#enských akcí obcí a
organizacemi v obci
Ukládá
10/7
a) Starostovi obce zadat vypracování dokumentace nového dopravního svislého a
vodorovného zna#ení
Zodpovídá: starosta, termín: do 15. 9. 2007
Ing. Kocián, starosta
ZŠ a MŠ Bohuslavice – p ísp+vková organizace
Provoz MŠ v dob+ prázdnin
V dob prázdnin bude MŠ otev ena v m síci #ervenci. V dob od 1. 8. do
31. 8. 2007 bude provoz po projednání a dohod se z izovatelem uzav en.
Všichni jsme ú astníky silni ního provozu
Každý d láme chyby, chybovat je lidské. Mnohé chyby se dají napravit.
Chyba v silni ním provozu m9že mít trvalé následky nebo m9že být
poslední chybou v život !
Kapitola tvrtá:
„NA CHODNÍKU“
Po chodníku chodíme vpravo. Chodci si tak navzájem nep/ekážejí.
Na chodníku nikdy nesmíme: p/ekážet ostatním a zbyte n je zdržovat.
Po chodníku se m*žeme pohybovat i na kole#kových bruslích, skateboardu, na
lyžích, na kolob žce, na d tském jízdním kole. M*žeme zde vést také jízdní kolo
nebo psa. P itom ale: musíme vždy jít nebo jet vpravo, nesmíme p/ekážet
ostatním chodc9m a nesmíme chodce ohrozit!
-4-
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Chodník není na hraní, nechováme se tam jako na h išti. Hrozí, že omylem
vstoupíme do vozovky. Yidi# projížd jícího auta nedokáže rychle zabrzdit –
auto zastaví p/i rychlosti 50 km/h až za 28 metr9! Obrubník je okraj
chodníku. Je nebezpe né po n m chodit! Nikdy se z obrubníku ani
nerozhlížíme!
Chodník by m l být pro chodce místem bezpe í. Z obrubníku je do
silnice jen krok. Jen kousek pod kola p/ijížd jícího auta!
Úsp+ch v dopravní sout+ži
Jedna z posledních sout ží, které se žáci naší školy ú#astnili, p inesla žák*m
a naší škole p kný úsp ch. Reprezentanti Vanda ZELINOVÁ (V.t/.), Kristiána
KOVAROVÁ, Vít FICHNA, Vojt ch KLÍMEK (VI.t/.) tvo/ili družstvo v
I.kategorii
a Zuzana KUBÍKOVÁ, Dominika THEUEROVÁ, Robert KOCUR a Tomáš
FICHNA (VIII.t/.) sout žili ve II. kategorii. V každé kategorii se okresního
kola Dopravní sout že mladých cyklist9 , které prob hlo v pátek 11.5.
v Hlu#ín na d tském dopravním h išti,
ú#astnilo osm družstev z opavského okrese. Naše družstva byla velmi úsp šná a
ob obsadila ve svých kategoriích druhé místo.
Všem úsp šným zástupc9m naší školy pat/í pochvala za p/ípravu i
p/edvedené výkony v sout ži!
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 SOUT8ŽE
Okrskové kolo ve volejbalu d v at.
V t locvi#n ZŠ Krava e ve Slezsku 17. dubna soupe ila družstva #ty škol.
Naši školu zastupovaly Z.Veverková, Z.Kubíková (VIII.t/.),K.Gaide ková,
L.Kocurová, V.Poštulková, K.Scheffcziková, J.Stola/íková, S.Štefková a
M.Vitásková (IX.t/.). D v#ata se snažila, ale soupe ky více trénují a byly lepší.
Ve všech utkáních zvít zilo družstvo ZŠ Bolatice, které tím postoupilo do
okresního finále. Druhé skon#ily domácí Krava e a na t etím míst , p ed našimi
d v#aty, se umístilo družstvo ze školy Opava, Ochranova.
Za snahu a bojovnost pat í d v#at*m pod kování!
Okrskové kolo okresního finále ve volejbalu chlapc9.
Naše škola byla za azena do skupiny, která odehrála utkání ve #tvrtek 19.4.
v t locvi#n ZŠ Štítina. Nejlépe hráli a také jako vít zové okrskového kola
-5-
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postoupili, chlapci z Dolního Benešova, kte í pravideln trénují. Naše družstvo –
M.Benek, P.Dominik, M.Kost/eba, L.Vitásek, P.Obrusník (IX.t/.), T.Fichna,
O.Poslední (VIII.t/.) a V.Benek (VII.t/.) – se snažilo, ale po vyrovnaném a
nešJastn prohraném prvním setu už ve druhém setu soupe i ze Štítiny
nedokázali vzdorovat. Tato prohra je odsunula na t etí místo. Škoda, že stejn
jako d v#ata ani chlapci nejsou ochotni do kroužku volejbalu docházet. Výsledky
by byly mnohem lepší.
I p/esto je t/eba chlapce pochválit!
Nestlé basketbal dívek a chlapc9.
Šest d v#at sedmé t ídy – M.Miková, V.Malcharková, P.Theuerová,
K.Kocurová, M.Gaidová a A.Menšíková – bojovalo v t locvi#n ZŠ Opava,
E.B. v okrskovém kole v košíkové, které se konalo 11. dubna. D v#ata se snažila
a ve všech utkáních prohrála až v záv ru. O to více mrzí mnoho neprom n ných
šancí. Svým soupe kám se jinak zcela vyrovnala. Škoda, že byla tak malá ú#ast
p i trénování v kroužku košíkové. Vít zem turnaje se stalo družstvo ZŠ Opava,
Englišova, druhá byla d v#ata z Opavy, Vrchní a t etí, p ed naším družstvem, se
umístily domácí hrá#ky.
Za p/edvedené výkony zaslouží d v ata pod kování!
Basketbal mladších žák* se hrál v okrskových kolech 4.dubna. Naše
chlapecké družstvo bylo nalosováno do Krava . Reprezentovat odjelo sedm žák*
sedmé t ídy: R.Sýkora, M.Šimoník, V.Benek, L.Kocur, J.Poštulka, D.Kocur a
M.Ch/ibek. Kluci se snažili, ale malá p íprava se ukázala velkou p ekážkou
v zápasech. Hrá#i se ZŠ Hlu#ín, Rovniny byli nejlepší a zasloužen turnaj
vyhráli. V posledním utkání s reprezentací Krava byl pr*b h velmi vyrovnaný.
Až záv r naše mužstvo nezvládlo a prohrálo.
Všichni se snažili a za to jim pochvala pat/í!
COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 2007
První z fotbalových turnaj* za#al vy azovacím kolem. Los našemu družstvu
ur#il soupe e – ZŠ Bolatice. K zápasu do Bolatic odcestovali: V.Benek,
M.Šimoník (VII.t/.), T.Fichna, R.Kocur, O.Poslední (VIII.t/.), M.Benek,
P.Dominik, M.Kost/eba, V.Píšt k, L.Vitásek a P.Obrusník (IX.t/). Ve st edu
18. dubna se první polo#as našemu družstvu nepovedl a soupe , krom n kolika
vyložených šancí, vst elil také t i branky. Ve druhém polo#ase m li hrá#i
domácích také p íležitosti ke vst elení branky, ale žádnou nevyužili. Naše
mužstvo postupn snižovalo náskok protivníka, ale kone#ný výsledek 3:2
znamenal vít zství a postup ZŠ Bolatice.
-6-
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Kluci bojovali, nevzdali se a chyb l i kousek št stí. Za p/edvedený výkon
pat/í pod kování!
Minikopaná
Dalším fotbalovým turnajem, kterého se družstvo naší školy ú#astnilo, byl
již tradi#ní minifotbal. Žáci T.Fichna, R.Kocur (VIII.t .), M.Šimoník, V.Benek
(VII.t .), M.Benek, P.Dominik, M.Kost eba, P.Kopka, L.Vitásek, P.Obrusník
(IX.t .) odehráli zápasy okrskového kola na h išti v Krava ích 4. kv tna.
V utkáních s Old išovem, Velkými Hošicemi a Krava emi si hrá#i našeho
družstva moc šancí nevytvo ili a nepoda ilo se vst elit branku. V posledním
utkání s nejslabším družstvem z Háje ve Slezsku se ujal soupe vedení. Našt stí a
se št stím se našim hrá#*m poda ilo vyrovnat a díky lepšímu brankovému
pom ru skon#ili na #tvrtém míst .
AlespoL za snahu si všichni zaslouží pod kování!
Výsledek:
1. ZŠ VELKÉ HOŠTICE
10 bod*
2. ZŠ OLDYIŠOV
8 bod*
3. ZŠ KRAVAYE VE SL.
7 bod*
4. ZŠ BOHUSLAVICE
1 bod
5. ZŠ HÁJ VE SLEZSKU
1 bod
Mgr.A.Hampel, u#itel
Okresní finále v atletickém ty boji družstev
Žáci a žákyn 4. a 5. t ídy se ve dnech 4.5. a 10.5.2007 zú#astnili okresního
finále atletického #ty boje družstev v Opav . Naši školu reprezentovala
2 družstva chlapc* a 2 družstva d v#at. Chlapci 4. t ídy se umístili na 11. míst ,
chlapci 5. t ídy na 12. míst . D v#ata 5. t ídy obsadila 13. místo. Vynikající
2. místo obsadilo družstvo d v#at 4.t ídy ve složení Klára H/ívová, Marie
Janošová, Veronika Lischková, Anna Pudichová a Nikola Steffková. Naše
úsp šné družstvo p edstihla pouze sportovn zam ená ZŠ Englišova z Opavy.
Všem zú#astn ným d kujeme za vzornou reprezentaci naší školy
a úsp šnému družstvu srde#n blahop ejeme
Mgr.Lenka Lasáková – u#itelka
Sout+ž Požární ochrana o ima d+tí
Vyhlašovatelem sout že bylo Sdružení hasi#* 7ech, Moravy a Slezska.
Sout že se mohly zú#astnit d ti, žáci a mládež do v ku 18 let.. Sout ž m la dv
#ásti – literární a grafickou a probíhala v p ti kategoriích podle v ku.
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Okresního kola sout že se zú#astnilo celkem 1075 d tí ze 46 škol. Z našich
žák* dosáhly v literární #ásti vynikajících výsledk* Monika Vitásková /4. t ída/,
která se umístila v II. kategorii na 3. míst , So=a Ch íbková /7. t ída/ skon#ila ve
III . kategorii na 2. míst a Anna Vitásková /6. t ída/ na 3. míst .
Krajského kola sout že se zú#astnilo celkem 6 779 d tí ze 185 škol. Monika
Vitásková si ve své kategorii udržela 3. místo a So=a Ch íbková získala rovn ž
výborné 3. místo.
Všem pat í pochvala za vzornou reprezentaci školy!
Dagmar Fojtíková, editelka školy
Organizace v obci
Klub rodi 9 p/i ZŠ a MŠ Bohuslavice
Plánované akce Klubu rodi A
M síc duben skon#il upálením #arod jnic. I p es nevlídnost po#así se celá
akce vyda ila, d ti si za ádily a dosp lí poklábosili. Kv ten je tradi#n svátkem
všech maminek a i na této akci se podílí také Klub rodi#*. D ti svým
vystoupením obdarovávají své maminky a babi#ky. Klub rodi#* odm nil d ti za
tato vystoupení sladkostmi.
V m síci #ervnu mají svátek d ti a ty oslaví sv*j svátek dne 2.6.2007 na
h išti SK na tradi#ním D tském dnu, za#átek bude v 15.00 hodin. P ipraveny jsou
atrakce pro d ti, hry, bohaté ob#erstvení a diskotéka pro dosp lé. Všechny
srde#n zve Klub rodi#*.
D kuji za vaši hojnou ú#ast na všech akcích, protože díky vaší
návšt vnosti jsme mohli z výd lku p isp t všem d tem #ástkou 100 K# na školní
výlet a financovat odm ny za sout že, jízdné do divadel a kin. Poslední školní
den zp íjemníme i vycházejícím d tem malým dárkem. S rodi#i zakon#íme školní
rok Oldies karnevalem. Konat se bude dne 29.6.2007 v pátek na školním h išti od
20.00 hodin.
Za Klub rodi#* Petra Kone#ná
SK Bohuslavice
Bádky z fotbalu
Muži „A“
V p edehrávaném 30. kole jsme se 1.5. st etli s celkem Krnova, který nás na
podzim hodn potrápil. A i te` za#al soupe dob e, když se nádhern do horního
r*žku naší branky trefil už ve 3. minut z trestného kopu z asi 25m hostující
úto#ník Satke. My sta#ili do polo#asu jen vyrovnat krásnou hlavi#kou do
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protipohybu branká e Dana Buhly. O naší výh e 4:2 jsme rozhodli až v poslední
#tvrthodin po gólech Radka Dihla, Honzy Bun#ka a Dana Buhly.
V dalším kole jsme si op t na domácím h išti poradili se Starým M stem u
Bruntálu. Po polo#ase 2:2 jsme si vít zství 4:2 zajistili op t ve druhém polo#ase.
Góly vst elili Tomáš Buchta, Radek Dihel, Dan Buhla a Honza Bun#ek.
Ve t etím domácím zápase po sob jsme si poradili s mužstvem Vratimova.
Utkání m lo zajímavou p íchuJ pro našeho trenéra a vedoucího mužstva, kte í
jsou oba z Vratimova a i pro Lu`ka Odstr#ilíka, který ve Vratimov p*sobil. Po
bezgólovém prvním polo#ase vst elili branky Dan Buhla, Tomáš Kretek a Mirek
Polomský.
Po t ech domácích utkáních jsme zavítali na h išt 7eladné. Na hrozném
h išti a s ješt horším rozhod#ím jsme nesehráli p kný zápas. Ale nakonec jsme
uhájili vít zství 3:1 po gólech Dana Buhly z penalty, Radka Dihla a Tomáše
Kretka. Za domácí skóroval pouze branká z vymyšleného pokutového kopu.
V ned li 20.5. p išel dlouho o#ekávaný zápas roku s naším
pronásledovatelem MFK Haví ov. K utkání jsme vzhlíželi s obavami bohužel
nejen sportovními, ale i organiza#ními, kdy jsme se museli p ichystat na obávané
fanoušky soupe e. Našt stí celé utkání prob hlo bez problém*. I po sportovní
stránce to vypadalo na bezproblémový zápas, když jsme již 16. minut vedli 2:0
po brankách Tomáše Kretka a Radka Dihla. Bohužel stejn jako jsme se lehce do
vedení dostali stejn lehce jsme o n j i p išli, když soupe ve 24. minut po rohu
a následující chyb Davida Juchelky snížil na rozdíl jediného góly. A pak ve 32.
minut se op t naplnilo staré známe po ekadlo nedáš - dostaneš. Po krásné akci
Tomáš Kretek hlavou z malého vápna minul branku a soupe *v úto#ník Kozel z
protiútoku skóroval krásnou ranou (tento hrá# nám již na našem h išti vst elil
góly v dresu Háje i Pusté Polomi). První polo#as skon#il smírn a jako již
tradi#n jsme rozhodli ve druhé p*li. Soupe e jsme ve druhém polo#ase jasn
p ehráli, a když neprom nil svou šanci v úvodu druhého polo#asu hostující
Lakatos (o chvíli pozd ji byl vylou#en) nebylo o našem vít zství pochyb. Po
gólech Petra Samce, Dana Buhly a op t Tomáše Kretka jsme zvít zili 5:2 a
p iblížili se na dosah vít zství v celé sout ži. Bohužel ani my jsme nedohráli
kompletní, když byl vylou#en Roman Fejer#ák. Jednalo se o naši první #ervenou
kartu v sout ži. Náš tým byl poslední, který žádnou zatím nedostal.
Do Pusté Polomi jsme odjížd li s cílem rozhodnout o našem vít zství
v sout ži. To se nám také po dvou gólech Petra Samce a jednom Tomáše Kretka
a vít zství 3:0 povedlo.
Stali jsme se PYEBORNÍKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!!!
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Výsledky ostatních družstev p inášíme ve výsledcích
Dorost
Chvalíkovice - Bohuslavice 2:1
Bohuslavice - Otice 1:1
Hn vošice - Bohuslavice 2:0
Bohuslavice - Zlatníky 3:0
HaJ - Bohuslavice 0:0
Háj ve Slezsku - Bohuslavice 3:1
„B“ mužstvo
Bohuslavice "B" - B lá 2:1
Štítina - Bohuslavice "B" 2:1
Bohuslavice "B" - Št pánkovice "B" 3:1 ¨
Chlebi#ov "B" - Bohuslavice "B"1:0
Dobroslavice - Bohuslavice "B" 1:1
Žáci
Bohuslavice – Strahovice 2:4
Velké Hoštice – Bohuslavice 2:2
Darkovi#ky – Bohuslavice 1:0
Bohuslavice – V esina 1:0
Mini žáci
Bohuslavice - Dolní Benešov 0:6
Pustá Polom – Bohuslavice – nehráno
Št pánkovice – Bohuslavice 6:3
Ing. Ond ej Mokrý
Kultura
260. výro í posv cení kostela ( 5. pokra ování)
Dnes postoupíme v našem vypráv ní o výzdob kostela z presbytá e do
hlavní chrámové lodi. Z*staneme u klenby, kde si všimneme nejprve oblouku,
který d lí chrámovou lo` od presbytá e.
Naho e uprost ed vidíme erb pán* ze Zuany, kte í stavbu kostela financovali.
Po stranách v patách oblouku vidíme postavy. Vlevo je to sv. Helena, císa ovna,
která se zasloužila o nalezení Kristova k íže v roce 326 v Jeruzalém . Proto je
jejím atributem k íž. I na naší fresce je vyobrazena s k ížem v jedné ruce a ve
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druhé drží kalich. Na pravé stran je sv. Cecilie. Je patronkou hudebník* a v ruce
drží harfu.Tuto sv tici si um lci nej#ast ji volili jako nám t svých um leckých
d l. Pro její vztah k hudb ji malovali s r*znými hudebními nástroji, jak na n
hraje (varhany, housle, viola).
Klenba hlavní lodi je vyzdobena výjevy ze starého zákona. První výjev
zobrazuje Abraháma, který hostí p ed svým domem t i zajímavé cizince. P itom
si povídají a muži p edpovídají Abrahámovi, že jeho žena mu porodí syna.
Abrahám i Sára jsou už v pokro#ilém v ku a p edpov di se usmívají. Sáru
m*žeme vid t na obraze vpravo, jak celému rozhovoru poslouchá za dve mi.
V pozadí se valí #erný kou , který zv stuje zni#ení Sodomy, kam se t i podivní
hosté ubírají.
Uprost ed klenby je na fresce znázorn no vid ní proroka Izaiáše. Hospodin
si ho vyvolil za proroka. Vid ní nám popisuje v kapitole VI. své prorocké knihy:
„Toho roku, kdy zem el král Uzijáš, spat il jsem Panovníka, sed l na vysokém a
vznosném tr*nu a lem jeho roucha naplLoval chrám. Nad ním stáli serafové se
šesti k ídly. Volali jeden na druhého: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástup*,
celá zem je plná jeho slávy“.
T etí freska zobrazuje stavbu babylonské v že. 7lov k cht l ve své
namyšlenosti vlastní mocí dosáhnout až do nebe. Rozhodl se proto postavit
vysokou v ž. Hospodin sledoval toto lidské po#ínání a nelíbilo se mu. Do té doby
mluvili všichni jednou e#í a snadno se na všem dohodli. Hospodin však vid l, že
to není dobré, protože to vede ke zpupnosti a nev e. Rozhodl se proto, že zm ní
dorozumívací schopnost lidí a tak za#aly národy mluvit každý jiným jazykem a
na dokon#ení stavby se neshodli.
Mezi okny je na menších freskách vlevo vyobrazeno stvo ení sv ta,
Hospodin se vznáší nad zemí a vpravo je stvo ení prvního #lov ka – Adama.
Ve výklencích oken je zpodobování Svaté trojice v r*zných znacích.
V trojúhelníku na vrcholu je B*h otec z kterého vychází Syn a z obou vychází
Duch svatý.
Úpln naho e na vymalovaném ochozu je po každé stran jedna postava.
Jsou to portréty stavitel* našeho chrámu, pán* ze Zuany a Palmu, kte í se zbožn
modlí a d kují Bohu, že se jim poda ilo dílo k jeho oslav .
Inzerce
Koupím rodinný d*m v Bohuslavicích a okolí, p ípadn stavební parcelu.
Tel. #. 776246236.
Prodám rotoped – cena dohodou. Karin Fiurášková, ul. Na svahu #p. 158.
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Spole enská kronika - naši jubilanti v ervnu 2007
Maschiková Marie

84 let

Sebrallová Marta

82 let

Blokšová Marta

85 let

Vitásková Markéta

75 let

Odvodyová Alžb ta

75 let

Fuss Günter

50 let

Benek Norbert
Kociánová Marie

80 let
50 let

Všem jubilant9m co nejsrde n ji blahop/ejeme.
Karla Krupová
Informace ob an9m 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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Bezpe né užití zemního plynu
3. Servis a revize odb rných plynových za ízení
Stejn jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a.s., plní povinnosti k zajišt ní
bezpe&nosti p i distribuci zemního plynu, m l by mít i každý jednotlivý odb ratel zájem o provozování svého
odb rného plynového za ízení s maximální mírou bezpe&nosti a za podmínek, které mu zajistí minimální
náklady na provoz.
Doporu ujeme Vám:
Vaše odb+rné plynové za ízení (rozvody plynu a plynospot ebi e) si nechejte prohlédnou odbornou
firmou. Ta Vám doporu í p ípadné opravy, provede vy išt+ní a se ízení Vašeho spot ebi e, p íp. poradí a
navrhne dopln+ní o prvky, které zvýší bezpe nost provozování Vašeho odb+rného plynového za ízení.
Kontrolu si naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že prevence je vždy mnohem
levn+jší a p ináší mén+ starostí, než odstra=ování následkA poruchy.
Revize plynových za/ízení
Sou#ástí bezpe#ného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových za ízení. Povinnost
provád ní pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky 7eského ú adu bezpe#nosti práce a 7eského báLského
ú adu #. 21/1979 Sb., ve zn ní vyhlášky #. 554/1990 Sb. a vyhlášky #. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového za ízení, p i kterém se prohlídkou, zkouškou, p íp.
m ením kontroluje provozní bezpe#nost a spolehlivost celého za ízení, nebo jeho #ástí. (P i revizi domovní
plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná zp*sobilost obsluhy). Revizi smí
provád t pouze revizní technik s p íslušným rozsahem osv d#ení odborné zp*sobilosti.
Výjimku z tohoto na/ízení mají pouze ta plynová za/ízení, která jsou v osobním užívání uživatel*
byt* a místnosti nesloužící k bydlení – zde není povinnost provád ní revizí dána zákonem. Ale i tak je
uživatel bytu za bezpe ný provoz, kontrolu a údržbu plynového za/ízení ve svém byt pln
odpov dný. V p/ípad , že dojde ke zm n uživatele bytu, m l by p/ed p/edáním bytu novému uživateli
zajistit majitel bytu provedení revize plynového za/ízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provád ní revizí celého domovního plynovodu
(s výjimkou bytových instalací a plynospot/ebi 9). Revizi je nutno každé t i roky opakovat. Revizní
technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny všechny zjišt né závady s termínem
k jejich odstran ní. Záv rem revizní zprávy musí být jednozna n konstatováno, zda je za/ízení
schopno bezpe ného provozu, i ne. V p/ípad že ne, nesmí být za/ízení provozováno, pokud nejsou
všechny závady odstran ny a není provedena nová revize s kladným výsledkem.
I když není povinnost provád ní revizí u majitel* byt* a rodinných domk* (pokud slouží k jejich
bydlení a bydlení jejich rodinných p íslušník*), jak je výše uvedeno, stanovena zákonem, p esto
doporu#ujeme i zde provád t pravidelné kontroly a posouzení stavu plynových za ízení odborn vzd lanými
pracovníky.
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