Z PRAVODAJ
OBCE BOHUSLAVICE . 169
leden 2007

Vážení spoluob ané,
as, ten neúprosný pr vodce našeho života, nás rychle p evedl p es váno ní
svátky do nového roku 2007. P ál bych si, a nejsem ur it& sám, aby nám sváte ní
nálada, provázená vzájemnou láskou, radostí a št&stím, ješt& dlouho vydržela
v našich srdcích, domovech i naší obci. Nech) je pro nás rok 2007 požehnaný a
milostiplný, nech) se nám splní všechna o ekávaná p edsevzetí a m žeme
spole n& spokojen& a s pevným zdravím prožívat každý den roku 2007.
Živý Betlém a duchovní rozjímání s koledami u Betlému, které nahradilo
koncert chrámového sboru, p itahuje stále v&tší po et divák . Na své si p išli
p íznivci sportu, pro které uspo ádal Sportovní klub turnaje v nohejbalu a stolním
tenisu. Další aktivní vyžití volného asu nabídla pro žáky škola. D&kuji touto
cestou všem, kte í p ipravili pro své spoluob any v období Vánoc uvedené
spole enské akce.
Loni jsme zápasili s tuhou zimou s nebývalým množstvím sn&hu. Letos
zažíváme extrémn& teplé po así dosud bez sn&hu. Zima však ješt& ne ekla své
poslední slovo.
Hned 2. 1. 2007 jsme zaznamenali historickou událost. Po et obyvatel v naší
obci dosáhl ísla 1600. S radostí konstatujeme, že po et nov& narozených d&tí
vyrovnal po et úmrtí. P ír stek je zp soben v&tším po tem p ist&hovalých
ob an , kte í v naší vesnici našli sv j nový domov.
V m&síci prosinci se uskute nily zasedání rady a zastupitelstva obce. Na
jednáních jsme se zabývali výsledky hospoda ení v kon ícím roce 2006, návrhem
rozpo tu na nadcházející rok 2007, schválením Územního plánu obce – zm&na .
3 a dalšími body. Z obou jednání vám níže p inášíme v souladu s platnou
legislativou upravená p ijatá usnesení.
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 13. 12. 2006
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 o p ipravovaných kulturních akcích na prosinec (p edstavení
Živého Betlému, Váno ní koncert chrámového sboru 26. 12. 2006, Silvestr 2006
v KD Bohuslavice, turnaj v nohejbalu, turnaj ve stolním tenisu)
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Informaci starosty o jednání se zástupci fy MediaCon a požadavku na
vypracování nabídky na spolupráci p i zajiš)ování žádostí o dotace v plánovacím
období 2007 – 2013
Informaci starosty o zahájení prací na vyhledávací studii na Výstavbu
pr myslové zóny Závada, kterou organizuje sousední obec Závada
Informaci starosty o jednáních Sdružení obcí Hlu ínska a Svazku obcí
mikroregionu Hlu ínska a rozpo tech t&chto organizací na rok 2007
Schválila:
2/2
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 11/2006 bez výhrad a
doporu uje obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Celkové p3íjmy za 01-11/2006
v . z statku z roku 2005 ve výši 1.839.854,46 inily 15.789.762,14 K . Celkové
výdaje za 01-011/2006 inily 11.562.930,15 K . Pen.žní z<statek k 31. 10.
2006 byl ve výši 4.226.831,99 K z této ástky inil z statek na b&žném ú tu
1.090.073,49 K na ú tu za domovní odpad 136.758,50 K a na ú tu
SPOROINVESTU 3.000.000 K
b) Návrh rozpo tového opat ení . 4/2006 a p edkládá obecnímu zastupitelstvu
ke schválení
c) Plán investi ní výstavby a zpracování projektové dokumentace na rok 2007 a
p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
d) Návrh rozpo tu obce Bohuslavice na rok 2007 a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
e) Cenový vým&r . 1/2007 na provád&ní prací a služeb na h bitov&
v Bohuslavicích od 1. 1. 2007
f) Cenový vým&r . 2/2007 na svoz a zneškodFování komunálního odpadu
g) Cenový vým&r . 3/2007 na po izování výtisk a kopií na kopírce OÚ
Bohuslavice
h) Zavedení sb&ru odpadového papíru a nápojových kartón (kartóny od mléka,
džus aj.) a vystavení žádosti na OZO Ostrava na zajišt&ní svozu. Odpadový
papír je možno ukládat do kontejneru umíst&ného vedle kontejneru na plasty p ed
ZŠ a MŠ Bohuslavice. Sb&r nápojových kartón bude zaveden po schválení
žádosti obce vedením OZO Ostrava. Nápojové kartóny budou odkládány ob any
do nádob na plasty. Obsah bude t íd&n na t ídící lince OZO Ostrava. Zavedením
dalších komodit sb&ru druhotných surovin se promítne do zvýšení finan ního
p ísp&vku pro obec.
i) Odvoz hrobových rám a desek uložených v okolí jednotlivých hrob za
ú elem bezpe nosti a udržení po ádku a jednotné úpravy h bitova. Nadbyte né
rámy a desky odvezou majitelé jednotlivých hrob nebo budou odvezeny a
zlikvidovány pracovníky obce za úplatu. Do budoucna bude umožn&no
nájemc m hrob položit p ed hrob, pokud to rozm&ry uli ek dovolí, betonové
dlaždice nebo obdélníkovou zámkovou dlažbu o celkovém rozm&ru 90 x 30 cm.
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UpozorFujeme ob any, aby každé nové osazení pomník a hrobových rám
p edem konzultovali a odsouhlasili na obecním ú adu.
j) Uzav ení smluv o provedení práce na natá ení videozáznam ze spole enských
a kulturních akcí po ádaných obcí Bohuslavice a spolky a organizacemi v obci.
Videozáznamy budou spole n& s foto kronikou a psanou kronikou dokumentovat
život v obci.
k) Uzav ení smlouvy o dílo s Jeskou regionální internetovou TV na publikování
všech zpravodajských video p ísp&vk dodaných obcí nebo jí pov& enou osobou
na lokální Hlu ínské internetové TV na adrese: www.hlucinsko.tv a Jeské
Regionální TV na adrese: www.ceskarepublika.tv
l) Mimo ádný p ísp&vek do rozpo tu Sdružení obcí Hlu ínska na rok 2007 ve
výši 5 K /ob ana
m) Program 3. zasedání obecního zastupitelstva dne 28. 12. 2006
n) Zachování poplatku 10,- K za dovoz ob&d ze školní kuchyn&. Výjimku tvo í
po individuálním posouzení osam&lé žijící, t&lesn& postižení ob ané s nejnižším
d chodem.
o) Finan ní p ísp&vek ve výši 1.000,- K D&tskému ran i Hlu ín za zap j ení
živých zví at na p edstavení Živého Betlému
p) Zhotovení nást&nného kalendá e na rok 2007 a prodej na p edváno ním
jarmarku
q) Zhotovení dárkových a upomínkových p edm&t pro návšt&vy senior leny
SPOZu a prezentaci obce
Uložila
3/2
a) Starostovi obce zajistit nabídky dalších fy na spolupráci p i p íprav& a
vypracování žádosti o dotace v plánovacím období 2007 – 2013 za ú elem
provedení výb&ru
Zodpovídá: starosta, termín do 31. 1. 2007
b) Starostovi obce projednat s vedením Št&rkoven Dolní Benešov vylou ení
ve erní a no ní nákladní dopravy písku p es obec.
Zodpovídá: starosta, termín do 31. 1. 2007
Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 28. 12. 2006
vzalo na v.domí:
Kontrolu usnesení
Na posledním 2. jednání obecního zastupitelstva dne 30. 11. 2006 nebylo
p ijato ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln&na.
Zprávu o ve ejnoprávním projednání návrhu územního plánu obce
Bohuslavice – zm&na . 3 s dot enými orgány státní správy, ostatními orgány,
orgány územního plánování sousedních obvod , právnickými a fyzickými
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osobami a ob any a vyhodnocení všech stanovisek a p ipomínek, zpracované dle
§ 23 odst. 1 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn&ní pozd&jších p edpis , v rozsahu . 3 p edloženého
materiálu
Stanovisko nad ízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 25 odst. 1
zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve zn&ní pozd&jších p edpis , a dle § 15 vyhlášky . 135/2001 Sb., o územn&
plánovacích podkladech a územn& plánovací dokumentaci, ve zn&ní vyhlášky .
570/2002 Sb., které je obsaženo v p íloze . 4 p edloženého materiálu.
Informaci starosty o jednání rady obce
schválilo:
2/3
a) Po kontrole usnesení a doporu ení rady obce rozší ení bodu 1/2 d) z 2. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice ze dne 30. 11. 2006 o následující položku:
len výbor a komisí, ne len zastupitelstva obce
(za každou ú ast na sch zi výboru nebo komise)
400,- K
b) Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. b) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní
z ízení), ve zn&ní pozd&jších p edpis a dle § 31 odst. 1 zákona . 50/1976 Sb. o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn&ní pozd&jších
p edpis , územní plán obce Bohuslavice – zm&na . 3
c) Dle § 29odst. 2 zákona . 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn&ní pozd&jších p edpis , závaznou ást územního plánu
obce Bohuslavice – zm&na . 3, v . ve ejn& prosp&šných staveb, jak je vyjád ena
v regulativech, v rozsahu . 1 p edloženého materiálu
d) Dle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), ve zn&ní pozd&jších p edpis a dle § 29 odst. 3 zákona . 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn&ní pozd&jších
p edpis obecn& závaznou vyhlášku obce Bohuslavice, kterou se vyhlašuje
závazná ást územního plánu obce Bohuslavice – zm&na . 3 dle p ílohy . 2
p edloženého materiálu
e) viz bod 2/2 z jednání rady obce
f) Rozpo tové opat ení . 4/2006 bez výhrad
g) Rozpo et obce Bohuslavice na rok 2007 bez výhrad
h) Sociální fond obce Bohuslavice na rok 2007 bez výhrad
i) Plán investi ní výstavby a vypracování projektové dokumentace na rok 2007
j) SOD na inženýrskou innost na stavbu „Obecní d m Bohuslavice - p ístavba a
stavební úpravy“
k) SOD na dodávku stavby „Rekonstrukce ásti místní komunikace ulice
Záhumenní“
l) Plán zasedání obecního zastupitelstva obce Bohuslavice a sch zí rady obce
v roce 2007
Ing. Kocián, starosta
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Schválený Rozpo et obce Bohuslavice na rok 2007
Paragraf

Položka

1111
1112
1113
1121
1211
1511
1361
1335
1341
1343
1347
4112
2310 2111
3314 2111
3319
3392
3612
3632
3613
3722 2111
3722 2324
3729 2111
6171
6409
4121
4314
1351
4121

P íjmy
Da z p íjm FO závislá innosti
Da z p íjm podnikatel
Da z p íjm FO srážková
Da z p íjm právnických osob
Da z p idané hodnoty
Da z nemovitostí
Správní poplatky
Poplatky za odn1tí lesní p dy
Poplatek ze ps
Poplatek za užívání ve ej. prostr.
Poplatek za provozované výherní
hrací p ístroje
Dotace ze státního rozpo tu
Vodné
Knihovna - lenské p ísp1vky
Kultura - prodej propag.materiál
Pronájem kulturního domu
Nájem bytu
H bitovní poplatky - nájmy,výkop hr.
Nájem domu služeb
Platby ob an za popelnice
P ísp1vky na t íd1ný odpad
od EKO-KOM
Skládka
<innost místní
správy,úroky,inzerce,hlášení
Poplatek za dobývací prostor
Dotace obce Závada na docházející
žáky
Pe ovatelská služba
Odvod výt1žku z výher.hrac.p ístr.
V1cná režie od obcí Závada,V esina
P íjmy celkem

Paragraf

Rozpo et v K

2 100 000
2 000 000
136 000
2 500 000
4 207 000
760 000
90 000
28 000
23 000
10 000
80 000
397 823
750 000
3 000
20 000
25 000
13 500
120 000
64 600
550 000
90 000
2 000
41 000
250 000
250 000
14 000
60 000
140 000
14 724 923

Financování
8115 z statek r. 2006 (Sporoinvest + BÚ)
Položka

8124 Splátka p j ky Mze na vodojem
Financování celkem
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4 500 000
-261 400
4 238 600
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Výdaje
1014
Pobíhající psi
Komunikace - údržba,výkup,úpravy
2212
MK
Dopravní obslužnost 2221 5193 TQM,CONNEX, ODIS
2310
Provoz vodovodu
2321
Odvád1ní a išt1ní odpadních vod
2333
Údržba a išt1ní potoka
3113
Neinv.dotace na provoz PO ZŠ
3314
Knihovna
Prezentace obce (kronika,
3319
propag.mat.)
3341
Obecní rozhlas (popl.OSA+údržba)
3349
Obecní zpravodaj
3392
Kulturní d m
3399
Sbor pro ob anské záležitosti
3330
Dotace církvi
3419
Neinv. dotace Sportovnímu klubu
3421,3429
Neinv.dotace sdružením a spolk m
3612
Byt, úprava Kilovny
3631
Ve ejné osv1tlení
3632
Provoz h bitova
Údržba místních inž. sítí - oprava
3633
kanalizace
3613
D m služeb
3722
Platby firm1 OZO za svoz PDO
3729
Likvidace erných skládek
3745
Údržba zelen1
3749
Pé e o krajinu T i duby
4314
Pe ovatelská služba
4222
Ve ejn1 prosp1šné práce
5512
Požární ochrana
6112
Místní zastupitelské orgány
6171
<innost místní správy
V1cná a mzdová režie
3113 5331 obec,Záv.,V es
Neinv.dotace sdružením obcí
6409 5329 Hlu ínska
6320
Pojišt1ní majetku obce
Mezinárodní spolupráce -družba
3391
Slovensko
Paragraf

Položka

6121 Investice + projekty
Výdaje celkem

leden 2007
Rozpo et v K

5 000
715 000
74 000
448 000
25 000
75 000
1 480 000
87 000
183 000
9 000
40 000
408 000
85 000
100 000
400 000
100 000
60 000
202 000
193 000
50 000
65 000
600 000
15 000
100 000
25 000
39 000
50 000
250 000
930 000
1 750 000
170 000
15 000
60 000
50 000
10 105 523
18 963 523

-6-

Zpravodaj obce Bohuslavice

leden 2007

VÁNO)NÍ PRÁZDNINY ROKU 2006 SE ŠKOLOU
Lákavé nabídky televizních program , po íta ových her, dobrého jídla a
lenošení doma v pr b&hu váno ních prázdnin se ve škole snažily žák m školy
zm&nit nabídky ke zdravému pohybu a nebo logickému uvažování. Do t&locvi ny
školy si mohli zájemci p ijít zahrát florbal a košíkovou, na turistické vycházce
m&li možnost se protáhnout a nadýchat erstvého vzduchu v zasn&žené krajin&
kolem Bohuslavic p íznivci turistiky. Milovníci nejkrásn&jší logické hry – šach
– mohli soupe it v žákovském turnaji.
Ve tvrtek 28. prosince se sešlo celkem patnáct chlapc , kte í si celé
dopoledne protahovali svá t&la v t&locvi n& školy b&hem florbalových utkání. Je
škoda, že se nedostavil nikdo, aby si zahrál košíkovou.
Páte ní dopoledne bylo v&nováno t&m, kte í si rádi vyjdou do p írody. Je
škoda, že se po cestách mezi zasn&ženými poli a lesy sm&rem k Chuchelné a
p es Borovou zp&t do Bohuslavic vydalo jen p&t d&v at a chlapc naší školy.
V úterý 2. ledna se utkalo deset d&v at a chlapc naší školy a ZŠ Opava, E.B.
a ZŠ Dolní Benešov v šachovém turnaji. Hrálo se systémem každý s každým a po
n&kolikahodinovém soupe ení, kdy každý ú astník odehrál dev&t zápas , byly
vyhlášeny výsledky a p edány ceny, které v&noval OÚ Bohuslavice, Klub rodi
Bohuslavice a pan R. Kriebel. Nejlepším hrá em, který získal plný po et bod ,
byl Tadeáš Kriebel z páté t ídy. Druhé místo, s jedinou prohrou, obsadil další
nad&jný šachista Št&pán Ostárek ze tvrté t ídy. Nejlepší dív í šachistkou je
Jarmila Ku erová ze šesté t ídy. Nejmladším ú astníkem byl Marek Janoš, žák
první t ídy v Dolním Benešov&. Výsledky turnaje: 1. T. Kriebel (9 bod ), 2. Š.
Ostárek (7,5 b.), 3. P. Prchala, VI.ro .(7 b.), 4. J. Ku erová (6 b.), 5. V. Benek,
VII.ro . (5 b.), 6. M. Janoš (4 b.), 7. T. Pudich, V.C, ZŠ Opava E.B. (2,5 b.), 8.
O. Mika, II.ro . (2 b.), 9. J. Kubík, III.ro . (1,5 b.), 10. A. Pudichová, IV.ro . (0,5
b.) .
Akce organizoval Mgr. A.Hampel, u itel
6ádky z ledního hokeje
I v prosinci pokra oval 4. ro ník AHL – Amatérské hokejové ligy. Naši
hokejisté nastoupili ke ty em utkáním.
Nejprve v derby t&sn& porazili 5:4 Bolatice. Utkání bylo od za átku
vyhecované a velmi vyrovnané, ale nakonec se usmálo št&stí na naše hrá e.
V dalším st etnutí nastoupili hokejisté proti Mexiku. Bohužel se jim proti tomuto
soupe i stejn& jako v prvním vzájemném utkání neda ilo. Tentokrát podlehli 1:6.
V dalším zápase se utkali s týmem Derby Kouty, který p est íleli 8:4.
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V posledním utkání sehráli derby se Záb ehem. Po bezbrankové první ásti hry se
naši hrá i ve druhé t etin& za ali gólov& prosazovat a výsledkem bylo vysoké
vít&zství 9:0.
Po neúplných 16 odehraným kolech jsou naši hokejisté zatím na výborném
2. míst& tabulky.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – Bolatice
HC Buldoci Bohuslavice – Mexiko
HC Buldoci Bohuslavice – Derby Kouty
HC Buldoci Bohuslavice – Záb eh

5:4
1:6
8:4
9:0

Tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Bohuslavice
3. HC Jas Man aft
4. HC Bolatice
5. HC Mexico
6. HC Derby Kouty
7. HC Monaco Kouty
8. HC Horní Lhota
9. HC Záb eh
10. HC Štepánkovice
11. HC Isotra

15
16
16
13
15
16
15
14
16
14
15

15
11
9
7
7
7
7
6
5
3
3

0
0
0
2
2
1
0
0
0
1
0

0 128:43
5 101:58
7
56:73
4
78:48
6
61:60
8
47:63
8
46:50
8
52:57
11 75:76
10 37:105
12 41:80

30
22
18
16
16
15
14
12
10
7
6

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v lednu:
Út 16.1.2007 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – Isotra
Út 23.1.2007 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – Bulyaréna
Po 29.1.2007 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – Št&pánkovice
Út 6.2.2007 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – Monaco
Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky a rozpis utkání naleznete na
internetové adrese: http://www.ahl-kravare.cz
Ji í Kocián
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Z )INNOSTI SK BOHUSLAVICE
V prosinci náš klub po ádá již tradi ní akce: valnou hromadu, turnaj
v nohejbale a turnaj v ping-pongu.
Valná hromada prob&hla 9. 12. 2006 v Casin& na h išti. Za hojné ú asti len
a zástupc nového vedení Okresního fotbalového svazu byla zhodnocena innost
klubu za uplynulý rok, a to jak po stránce sportovní tak i spole enské. Prob&hla
živá diskuze, kde jedním z hojn& diskutovaných témat bylo eventuální zm&na
hracího dne „A“ a „B“ mužstva. I díky této diskuzi z ejm& z stane vše p i starém.
Doufáme, že rok 2007, kdy oslavíme 75. výro í klubu, bude minimáln& stejn&
úsp&šný jako rok minulý.
Turnaje v nohejbalu po ádaného 26.12. na druhý váno ní svátek jako
„Memoriál Jana Kotzura“ se zú astnilo 17 hrá , kte í byli rozd&leni do 6
mužstev (u zbývající dvojice alternovali Jan Sto ek a Jan Stava ). Hrálo se
systémem každý s každým. Se ty mi výhrami a jednou remízou se vít&zi stala
trojice Jan Stava , Petr Krupa a Michal Zatyko. Další po adí bylo: 2. Adamec
Karel, Ku era Martin; 3. Max Miketa, Karel Rýpar, Zatyko Tomáš; 4. Jan
Sto ek, Josef Hurný, Tomáš Jáp; 5. Josef Buhla, Petr Scheffczik, Petr Ka má ;
6. Lubomír Václavek, Martin Václavek, Tomáš Van&k.
Na tradi ním turnaji v ping-pongu, který se uskute nil 30.12., hrálo t ináct
hrá . Ti byli rozd&leni do dvou skupin, z kterých postoupili vždy ty i nejlepší
do finálové skupiny. Vít&zem se bez prohry a se ztrátou pouhých t í set v devíti
zápasech stal p i své první ú asti Ji í Machá ek z Píšt&. Další po adí finálové
skupiny bylo: 2. Lubomír Václavek; 3. Radim Buhla; 4. Roman Štefek; 5. Jan
Dimovský; 6. Lukáš Miketa; 7. Daniel Buhla; 8. Ond ej Mokrý. Ze skupiny „A“
vypadli Ji í Liška, Daniel Machá ek a Štefek David. Hodn& pr b&h turnaje
ovlivnilo zran&ní Rudolfa Štefka, který nemohl p edv&st celé své um&ní a vypadl
už v základní skupin& „B“ spolu s Josefem Novákem.
Za organizaci t&chto turnaj d&kujeme všem po adatel m a p edevším vedení
ZŠ Bohuslavice za zap j ení t&locvi ny.
Ing. Ond ej Mokrý
6ádky Sboru dobrovolných hasi =
SDH v Bohuslavicích na základ& vyhlášené sout&že v asopisu ALARM
REVUE pro hasi e a záchraná e, p ihlásil do sout&že MIS SYMPATIE lenku
dív ího hasi ského družstva z Bohuslavic Andreu MOSLEROVOU, která
splFuje požadavky dané sout&že, tj. v&k 18 let. Vypln&ním anketního lístku, který
je p ílohou zpravodaje, m žete podpo it sout&žící v jejím umíst&ní.
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Vypln&né hlasovací lístky m žete odevzdávat v holi ství Šárky Fussové, nebo do
poštovní schránky tamtéž, dále v kv&tiná ství Jany Heisigové, v drogerii Lydie
Veverkové, v prodejn& Anežky Šebestíkové nebo na obecním ú ad&. Na
uvedených kontaktních místech si m žete taktéž vyzvednout další nevypln&né
hlasovací lístky pro p ípadnou podporu. Každý ob an m že hlasovat pouze
jednou. Podpo te naši lenku v sout&ži.
Dív í sout&žní družstvo Sboru dobrovolných hasi v Bohuslavicích se tímto
obrací na dívky ve v&ku 15 a více let, které mají zájem sout&žit za hasi ské
družstvo, že se mohou dostavit vždy v sobotu v 16.00 hodin do t&locvi ny ZŠ,
kde probíhá zimní p íprava. Sportovní oble ení s sebou.
Za sout&žní družstvo Moslerová Andrea-velitel
Sbor dobrovolných hasi v Bohuslavicích p eje všem ob an m hodn& zdraví,
št&stí, pracovní a osobní pohody v roce 2007.
Výbor SDH
Z evidence obyvatel 2006
K l. l. 2007 m&la naše obec 1600 ob an . Narodilo se 23 d&tí a rovn&ž zem elo
23 spoluob an .
Narozené d>ti v roce 2006:
Herudek Ond ej
Dvo á ek Ji í
Vinárek Tomáš
Komárek Jakub
Gavrucová Anna
Dominik Šimon
Vitásek Mat&j
Beranová Andrea
Kretková Beáta
Birtek Václav
Pospiechová Charlotte
Tomášková Renáta
Kubíková Aneta
Dihel Patrik
Badejová Adéla
Freisler Karel
Badaj Nicolas
Vitásek Jan
Prchalová Markéta
Vitásek Št&pán
Theuerová Ema
Kaspar Patrik
Bu ek Ond ej
Zem@elí ob ané v roce 2006:
Wewerková Hildegarda
Kubík Josef
Nev elová Marie
Paschek Josef
Kocur Otto
Štefková Anežka
Vitásková Lýdia
Miketová Hedvika
Birtek Josef
Franková Anna
Prasková Anna
Lelek Josef
Hruška Alois
Kocur Jan
Režný Karel
Fojtík Jan, ing.
Gaidová Hermína
Buhlová Anna
Benek Bernard
Mašíková Kristina
Kupka Jan
Sebrala Old ich
Pašková Anna
Dále byli na místním h bitov& poh beni pan Walter Josef Kostka a paní Adéla
Kozáková .
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K trvalému pobytu se p ihlásilo 32 ob an (z toho 2 cizinci) a odhlásilo se 14
ob an . S p ihlášenými ob any se dostala do naší obce i nová p íjmení:
Mrovcová, Musiol, Tomík, Dospíšil, Klos, Kamrád, Schuppík, Fridrich, Šejdová
Nejstaršími spoluob any je paní Bernardina Chorovská – 94 let a z muž
Pavel Placek – 87 let.

pan
Krupová

Inzerce
Prodám válendu s úložným prostorem, cena 1.000,- K . Bližší informace na
tel. .732654537 (Gaidová Radka).
V Prodejn& ESO v Bohuslavicích je v prodeji DVD ze Záv&re né tane ního
kurzu, konané 1.12.2006. V prodeji je omezené množství t&chto DVD. Proto je
dobré si jej zakoupit co nejd íve, nebo objednat na TEL: 777293380, nebo na
emailu: olimp@email.cz
Plesová sezóna 2007
13.1.2007

Ples zahrádká

20.1.2007

Myslivecký ples

28.1.2007

Maškarní ples d&tí MŠ

3.2.2007

Ples Klubu rodi

11.2.2007

Maškarní ples d&tí ZŠ

17.2.2007

Ples hasi

(pochování basy)

Naši jubilanti v m>síci lednu 2007
Laton Josef

86 let

Krištof Vilém

70 let

Mokrá Erna

75 let

Dihlová Gertruda

70 let

Posp.chová Anežka

89 let

Badejová Uršula

50 let

Kocur Roman

50 let

Benková Anna

85 let

V m&síci lednu 2007 oslaví zlatou svatbu - 50 let spole ného života, manželé
Edeltrauda a Josef KOCUROVI.
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K tomuto významnému jubileu p ejeme pevné zdraví, št&stí a hojnost Božího
požehnání do dalších spole n& prožitých let.
Srde n> blahop@ejeme!
Krupová

Zm>na otevírací doby místní knihovny
V místní knihovn& došlo od 2. 1. 2007 ke zm&n&. Novou knihovnicí je
paní Edita Pudichová, tel. 737939241. Místní knihovna rozší ila své služby o
kopírování formátu A4 a A3 – ernobílý tisk v cen&:
A4 2,- K
A3 4,- K .
Pokud mají ob ané zachovalé staré knihy a cht&jí je nabídnout bezplatn&,
mohou po domluv& s paní knihovnicí donést tyto knihy do knihovny. Knihy
budou za azeny do knihovního fondu a nabízeny k zap j ení ostatním
zájemc m.
Nová provozní doba knihovny:
Po 13.00 – 16.30 hod.
Út 11.30 – 16.00 hod.
St 13.00 – 17.00 hod.

Informace ob an<m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz
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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