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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
stejn jako v lo+ském roce jsme letos tém nepoznali zimu. V$as, p esn na Martina,
p išel sníh a pouze b hem krátkého období mezi váno$ními svátky si brusla i užili zamrzlé
rybníky. P íroda nám nepokryt dává najevo, že se budeme stále $ast ji setkávat
s neo$ekávanými a t žko p edvídatelnými výkyvy po$así. Zm ny v atmosfé e zp*sobují stále
$ast ji extrémní výkyvy po$así. Naposled ude ila vich ice Emma. S povd kem m*žeme
konstatovat, že jsme nezaznamenali na našem katastru, až na krátký výpadek osv tlení a
vyvrácení t í švestek na cest do Dolního Benešova, žádnou další škodu. Horší už to bylo
v jiných krajích republiky, kde zanechala velké škody a vzala si i to nejcenn jší - dv ob ti
na lidských životech. Doufejme, že to bylo poslední slovo letošní zimy. Probouzející se
p íroda už netrp liv $eká, až nastane první jarní den. Letos zapadá do velikono$ních svátk*,
do nichž p eji muž*m bohatou pomlázku a ženám pot ebnou shovívavost.
V m síci únoru jsme m li plánovaná jednání rady a zastupitelstva. Nejd*ležit jšími
body jednání bylo, po bezchybném auditu, schválení výsledk* hospoda ení a záv re$ných
ú$t* obce a p ísp vkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2007, schválení výsledk*
inventarizace obecního majetku, schválení strategického plánu, p íprava výstavby a oprav
obecního majetku na rok 2008, zakoupení hasi$ského automobilu s cisternou a stále
nekon$ící p evody pozemk*. Vzhledem k opakovatelnosti projednávané problematiky vám
ve zpravodaji p inášíme v souladu se zákonem upravené usnesení zastupitelstva. Usnesení
z jednání rady obce jsou pro zájemce k nahlédnutí na obecním ú adu.
V m síci b eznu se kone$n do$kají fotbaloví fandové zahájení sezóny. Probíhající
sportovní sout že v hokeji a florbalu budou rozší eny o fotbal. V p íloze tohoto zpravodaje
najdete rozlosování všech mužstev. Pozor – A mužstvo bude hrát své zápasy doma v sobotu.
P ál bych si, aby utkání byla vedena v duchu „Fair play“ a neopakoval se podzim
s množstvím žlutých a $ervených karet. Hrá$*m, trenér*m i funkcioná *m p eji úsp šnou
jarní sezónu a mužstv*m dorostu a muž*m „A“ týmu záchranu v sout žích. P ijDte
povzbudit reprezentanty naší obce, budou pot ebovat do jarních boj* o záchranu a nejlepší
umíst ní, naší pomoc.

Zpravodaj obce Bohuslavice

b ezen 2008

Z jednání zastupitelstvo obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 21. 2. 2008
vzalo na v!domí:
•
Kontrolu usnesení
•
Na posledním 9. jednání obecního zastupitelstva dne 13. 12. 2007 bylo p ijato ukládací
usnesení pro Komisi místního rozvoje zpracovat a p edložit v termínu do 20. 1. 2008
specifikaci požadavk* na vypracování ÚP Obce Bohuslavice – zm na $. V. Na pracovním
jednání komise bylo, s ohledem na platný stavební zákon, zpracovaný strategický plán a
nutnost spolupráce s ob$any, majiteli pozemk* a podnikateli, odbornost a rozsáhlost
problematiky, navrženo stanovit nový reálný termín 31. 5. 2008.
•
Zprávu o výsledku auditu hospoda ení Obce Bohuslavice za rok 2007
•
Informaci o p íprav investi$ní výstavby v roce 2008
•
Informaci o stavu p ípravy prodeje parcely $. 1554/10 v k. ú Bohuslavice u Hlu$ína.
•
Informaci starosty o jednání rady obce
•
Informaci p edsedy kulturní komise o jednání kulturní komise a kulturních akcích
p ipravovaných na období 02/2007 – 06/2008
schválilo:
10/10
a) Nový termín 31. 5. 2008 pro p edložení požadavk* na vypracování Územního plánu obce
Bohuslavice – zm na $. V.
b) Termíny jednání rady a zastupitelstva obce Bohuslavice na rok 2008.
c) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 12/2007. Celkové p íjmy za 01-12/2007
v$. 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 z9statek k 31. 12. 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 .
d) Záv re$ný ú$et obce Bohuslavice za rok 2007 dle § 43 zákona $. 128/2000 Sb., o obcích,
ve zn ní pozd jších p edpis* a dle § 17 zákona $. 250/2000 Sb., o rozpo$tových pravidlech
územních samosprávných celk*, ve zn ní pozd jších p edpis*. Projednávání záv re$ného
ú$tu se uzavírá vyjád ením souhlasu s celoro$ním hospoda ením bez výhrad.
e) Záv re$ný ú$et ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2007 dle § 43 zákona $. 128/2000 Sb., o
obcích, ve zn ní pozd jších p edpis* a dle § 17 zákona $. 250/2000 Sb., o rozpo$tových
pravidlech územních samosprávných celk*, ve zn ní pozd jších p edpis*. Projednávání
záv re$ného ú$tu se uzavírá vyjád ením souhlasu s celoro$ním hospoda ením bez výhrad.
f) Inventarizaci majetku obce Bohuslavice k 31. 12. 2007.
g) Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice na roky 2008 – 2013.
h) Seznam staveb a zpracování projektových dokumentací v roce 2008
i) Vystavení objednávky a uzav ení SOD na zpracování žádosti o dotaci a vypracování
pr*kazu energetické náro$nosti obj. Kulturního domu a ZŠ a MŠ Bohuslavice u fy EMTEST,
s. r. o. Qeský T šín.
j) Vystavení objednávky a uzav ení SOD na zpracování alternativní studie odkanalizování a
$išt ní odpadních vod v obci Bohuslavice u fy Pro Venkov, spol. s. r. o. Brno za ú$elem
nalezení nejvhodn jší varianty ešení.
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k) Seznam pozemk* pod komunikacemi, které požaduje obec Bohuslavice p evést do svého
vlastnictví od Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových (parc. $. 576/4, 1098/3,
1265, 1305, 1326, 1410/2, 1415, 1423/5, 1434/2, 1478/3, 1489/1, 1489/21557, 2128, 2129,
2140 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína).
l) Dohodu mezi obcí Bolatice a Bohuslavice o zm n hranic obce o celkové vým e 33 915
m2 s tím, že nová hranice, která je totožná s hranicí katastrálního území je vedena tak, aby
pozemky, na kterých se nachází H eb$ín Amona a QOV Bolatice, v$etn p íjezd* k t mto
pozemk*m, p ešel do katastrálního území Bolatice (parc. $. 1196/1, 1200/1, 1200/2, 1200/3,
1200/5, 1200/6, 1202/1, 1202/2, 1278, 1279/1, 1279/2, 1280, 1282/1, 1282/2, 1282/3) a s
tím, že náklady na ozna$ení nov vedené hranice obce, zajišt ní dokumentace a náklady
s podáním žádosti o zm nu p íslušnému katastrálnímu ú adu spojené, nese obec Bolatice.
Obecní zastupitelstvo pov uje starostu k podpisu dohody.
m) Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 1092/7 o vým e 10 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlu$ína ve vlastnictví Davida Kaspara do vlastnictví Obce Bohuslavice.
n) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu pozemku parcela $. 1092/7 o vým e 10 m2 k.
ú. Bohuslavice Hlu$ína uzav enou mezi Davidem Kasparem a Obcí Bohuslavice a pov uje
starostu k podpisu smlouvy.
o) Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 1096/6 o vým e 9 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína
ve vlastnictví Wernera Mokrého a Marie Mokré do vlastnictví Obce Bohuslavice.
p) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu pozemku parcela $. 1096/6 o vým e 9 m2 k. ú.
Bohuslavice Hlu$ína uzav enou mezi Wernerem Mokrým a Marii Mokrou a Obcí
Bohuslavice a pov uje starostu k podpisu smlouvy.
q) Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 1140/219 o vým e 196 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlu$ína ve vlastnictví Václava Sn hoty do vlastnictví Obce Bohuslavice.
r) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu pozemku parcela $. 1140/219 o vým e 196 m2
k. ú. Bohuslavice Hlu$ína uzav enou mezi Václavem Sn hotou a Obcí Bohuslavice a
pov uje starostu k podpisu smlouvy.
s) Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 1140/231 o vým e 221 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlu$ína ve vlastnictví Ericha Kašpara a R*ženy Kašparové do vlastnictví Obce Bohuslavice.
t) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu pozemku parcela $. 1140/231 o vým e 221 m2
k. ú. Bohuslavice Hlu$ína uzav enou mezi Erichem Kašparem a R*ženou Kašparovou a Obcí
Bohuslavice a pov uje starostu k podpisu smlouvy.
u) Bezúplatný p evod pozemk* parcela $. 1140/229 o vým e 174 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlu$ína ve vlastnictví Zde+ka Vuriny a Silvie Hrabovské do vlastnictví Obce Bohuslavice.
v) Smlouvu o budoucí darovací smlouv o bezúplatném p evodu pozemku parcela $.
1140/229 o vým e 174 m2 k. ú. Bohuslavice Hlu$ína uzav enou mezi Zde+kem Vurinou a
Silvii Hrabovskou a Obcí Bohuslavice a pov uje starostu k podpisu smlouvy.
w) Bezúplatný p evod pozemk* parcela $. 1083/2, ozna$ení a) o vým e 38 m2 a parcely $.
1083/4, ozna$ení b) o vým e 5 m2, k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Miroslava
Pchálka do vlastnictví Obce Bohuslavice.
x) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu pozemk* parcela $. 1083/2, ozna$ení a) o
vým e 38 m2 a parcely $. 1083/4, ozna$ení b) o vým e 5 m2, k. ú. Bohuslavice Hlu$ína
uzav enou mezi Miroslavem Pchálkem a Obcí Bohuslavice a pov uje starostu k podpisu
smlouvy.
y) Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 1140/230 o vým e 54 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlu$ína ve vlastnictví Petra Klíšt a Marie KlíšXové do vlastnictví Obce Bohuslavice.
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z) Smlouvu o budoucí darovací smlouv o bezúplatném p evodu pozemku parcela $.
1140/230 o vým e 54 m2 k. ú. Bohuslavice Hlu$ína uzav enou mezi Petrem Klíšt m a
Marií KlíšXovou a Obcí Bohuslavice a pov uje starostu k podpisu smlouvy.
aa) Nákup pozemku parcela $. 1998/60 o vým e 313 m2 od p. Rosemarii Buhlové do
vlastnictví Obce Bohuslavice a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení.
bb) Kupní smlouvu, která bude uzav ena mezi p. Rosemarii Buhlovou a Obcí Bohuslavice,
kterou bude p eveden pozemek parcela $. 1998/60 o vým e 313 m2 za cenu 8,17 K$/m2 do
vlastnictví Obce Bohuslavice a pov uje starostu k podpisu smlouvy.
cc) Nákup pozemku parcela $. 1704/81 o vým e 24 m2 od p. Marie Liškové do vlastnictví
Obce Bohuslavice p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení.
dd) Kupní smlouvu, která bude uzav ena mezi p. Marií Liškovou a Obcí Bohuslavice, kterou
bude p eveden pozemek parcela $. 1704/81 o vým e 24 m2 do vlastnictví Obce Bohuslavice
a pov uje starostu k podpisu smlouvy.
ee) Nákup pozemku parcela $. 1704/82 o vým e 22 m2 a pozemku parcela $. 1704/86 o
vým e 379 m2 od Yímskokatolické farnosti Bohuslavice do vlastnictví Obce Bohuslavice a
p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení.
ff) Kupní smlouvu, která bude uzav ena mezi Yímskokatolickou farnosti Bohuslavice a Obcí
Bohuslavice, kterou budou p evedeny pozemky parcela $. 1704/82 o vým e 22 m2 a
parcely $. 1704/86 o vým e 379 m2 do vlastnictví obce Bohuslavice a pov uje starostu
k podpisu smlouvy. Podmínkou uzav ení smlouvy je p edchozí uzav ení smlouvy o budoucí
sm nné smlouv na sm nu pozemk* parcela $. 1704/83 a 1704/85 mezi Marií Liškovou a
Miroslavem Qermákem.
gg) Návrh smlouvy na ú$elovou dotaci v souladu se schváleným rozpo$tem obce na rok
2008 ve výši 400.000,- K$ uzav enou mezi SK Bohuslavice a Obcí Bohuslavice. Kontrolou
využití dotace pov uje obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
hh) Ú$elovou dotaci florbalovému klubu FBC Vlašák Bohuslavice na pronájem hal a
t locvi$en ve výši 30.000,- K$. Na ú$elové využití dotace bude uzav ena smlouva mezi
Obcí Bohuslavice a FBC Vlašák Bohuslavice. Kontrolou využití dotace pov uje obecní
zastupitelstvo kontrolní výbor.
ii) Nákup hasi$ského automobilu s cisternou. Prodejce bude požádán o rozd lení na dv
platby v roce 2008 a 2009. Vzhledem k výši ceny hasi$ského automobilu a sou$asnému
nadstandartnímu vybavení hasi$ské jednotky budou sníženy finan$ní prost edky pro
zásahovou jednotku a SDH. SDH se ukládá, aby postavilo do nastávající sezóny sout žní
hasi$ské družstvo muž*.
jj) Provedení odborného výchovného o ezu strom* par$íku u OÚ, KD, parkovišt u kostela,
areál ZŠ a MŠ a vysázených alejí fy Gras Servis Hlu$ín.
kk) Úhradu $lenského p ísp vku Sdružení místních samospráv (SMS) v kalkulované výši
2602,- K$ na rok.

Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice k 31.12.2007
Rozpo .skladba
Paragraf Položka
1111
1112
1113

PCÍJMY
Da+ z p íjm* FO ze závislé $innosti
Da+ z p íjm* FO ze samost.vyd.$inn.
Da+ z p íjm* FO srážková
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k 31.12.2007
2 530 812,68
1 791 322,95
163 399,52

Rozpo et
2007
2 500 000,00
1 610 000,00
160 000,00
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2212
2310
3314
3319
3341
3349
3392
3612
3613
3632
3722
3729
4351
6171
6310
6402
6409

1121
1122
1211
1335
1341
1343
1347
1351
1361
1511
4112
4116
4121
4122
4129
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2132

Da+ z p íjm* právnických osob
Da+ z p íjm* právnických osob za obec
Da+ z p idané hodnoty
Poplatky za odn tí pozemk*
Poplatek ze ps*
Poplatek za užívání ve ej. Prostranství.
Poplatek za výherní hrací p ístroje
Odvod z provozování výherních automat*
Správní poplatky
Da+ z nemovitostí
Neinv.dotace ze státního rozpo$tu
Neinv.dotace – ve ejn prosp. Práce
Neinv.dotace od obce Závada na žáky ŽŠ
Neinvest.p ij.transfery-dotace SDH
Ostat.nein.dotace, Sdruž.obcí.Hlu$ínska
Silnice-p íjmy z poskytov.služeb
Vodné za odebranou vodu
P ísp vky v místní knihovn
Ostatní záležitosti kultury
Hlášení místního rozhlasu
Inzerce ve zpravodaji
Pronájem kulturního domu
Pronájem bytu
Pronájem domu služeb,kv tena,holi$ství.
H bitovní poplatky
Platby ob$an* za odpady,p ísp EKOKOM
Skládka
Pe$ovatelská služba,rozvoz ob d*
Místní správa, prodej plynu
P íjmy z úroku
Finan$ní vypo ádání minulých let
P íjmy z t žby písku
4121 P ísp vky za ob dy, režie Závada, V esina
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2 965 926,59
47 760,00
4 492623,16
27 626,60
23 900,00
8 620,00
80 000,00
65 430,00
90 436,00
792 463,00
395 631,00
126 086,00
259 571,50
1 500,00
5 000,00
3 681,00
728 772,00
1 012,00
21 467,50
2 879,50
2 265,00
28 140,00
13 488,00
69 832,00
96 940,00
714 950,00
4 990,00
14 090,00
4 058 865,00
18 879,50
39,50
283 829,00
149 526,00

2 985 000,00
0,00
4 500 000,00
28 000,00
24 000,00
10 000,00
80 000,00
65 000,00
90 000,00
760 000,00
395 631,00
126 000,00
260 000,00
1 500,00
5 000,00
3 681,00
751 300,00
3 000,00
20 000,00
2 780,00
6 000,00
27 000,00
13 500,00
64 600,00
120 000,00
725 000,00
5 000,00
14 000,00
4 058 500,00
19 000,00
0,00
284 000,00
140 000,00

20 081 755,00

19 857 492,-

Financování
8115 Z*statek roku 2006

4 477 617,90

4 477 600,00

8124 Splátka návratné fin.výpomocí od MZE

-261 400,00

-261 400,00

4 216 217,90

4 216 200,00

CELKEM PCÍJMY

CELKEM FINANCOVÁNÍ

Rozpo tová
skladba
Paragraf Položka
1014
2212
2219
6121
2221
5193

Hospoda ení v K
K 31.12.2007

VÝDAJE
Pobíhající psi
Míst.komun.-rekonstrukce,údržba
Parkovišt u kostele
Dopravní obslužnost
-5-

0
4 904 388,88
661 503,00
73 242,00

Rozpo et 2007

5 000,00
5 000 000,00
670 000,00
74 000,00
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2310
2321
2333
3113
3314
3319
3330
3341
3349
3391
3392
3399
3419
3421
3 421
3429
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3722
3729
3745
3749
4222
4351
4357
5512
6112
6171
6171
6320
6399
6402
6409
6409
3113

5223

5229
6121
5229

6121

6121
5163
5362
5329
5901
5331

Provoz vodovodu
Odvád ní odpad. vod, $išt ní kanaliz
Úpravy vodních tok*-$išt ní potoka
Základní škola, provoz a investice
Místní knihovna
Záležitosti kultury-kulturní akce
Neinvesti$ní dotace církvi
Místní rozhlas
Zpravodaj
Mezinár.spolupráce - Závažná Poruba
Kulturní d*m
Sbor pro ob$anské záležitosti
Dotace SK Bohuslavice
Neinv.dotace org. pro d ti a mládež
D tská h išt na katastr. Obce
Neinv. dotace org. a spolk*m
Kilovna, úprava na byt
D*m služeb
Ve ejné osv tlení
Provoz h bitova
Prodloužení inženýrských sítí
Dotisky-schéma územního plánování
Sb r a svoz komunálních odpad*
Likvidace $erných skládek
Údržba zelen
Pé$e o krajinu - T i duby
V ejn prosp šné práce
Pe$ovatelské služba - dovoz ob d*
Domov senior*
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Qinnost místní správy
Rekonstrukce OÚ
Služby pen žních ústav*-pojišt ní
Da+ z p íjm* práv. osob za obec
Finan$ní vypo ádání za rok 2006
Ost.neinv.dotace-Sdruž.obcí Hlu$
Rezerva
Režie od ob.Závada,V esina pro ZŠ
CELKEM VÝDAJE
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336 703,90
154 766,00
114 537,40
2 387 710,90
66 367,80
220 622,40
100 000,00
3 334,00
29 183,50
19 802,90
318 294,25
55 527,50
400 000,00
47 000,00
121 922,50
84 000,00
65 665,60
38 595,40
201 021,33
82 606,46
280 587,30
17 731,00
795 072,50
3 748,50
235 669,12
24 990,00
169 452,50
23 747,00
0,00
217 027,13
978 776,50
1 793 565,00
3 081 151,00
60 241,00
47 760,00
16 561,00
12 000,00
0
171 446,00
18 416 321,27

415 000,00
154 000,00
121 000,00
2 395 000,00
87 000,00
220 700,00
100 000,00
9 000,00
40 000,00
25 000,00
318 500,00
85 000,00
400 000,00
50 000,00
122 000,00
90 000,00
72 000,00
38 200,00
213 500,00
188 000,00
280 500,00
18 000,00
795 000,00
15 000,00
306 000,00
25 000,00
176 800,00
39 000,00
0,00
278 200,00
979 000,00
1 884 700,00
3 154 611,00
60 000,00
0,00
0,00
15 000,00
4 983 981,00
170 000,00
24 073 692,00

Územní plán obce Bohuslavice
Územní plán obce Bohuslavice byl vypracován a projednán v pr*b hu roku 1994 a
schválen usnesením zastupitelstva v 10/1994. Od této doby byly z d*vodu pot ebné
aktualizace provedeny t i zm ny, z nichž poslední byla schválena obecním zastupitelstvem
v 12/2006. V sou$asné dob je zpracováváno zadání zm ny $. IV, které umožní lepší využití
pozemk* pro zástavbu RD. Zárove+ bylo obecním zastupitelstvem v návaznosti na nový
stavební zákon, zpracovaný strategický plán obce, zahájené komplexní pozemkové úpravy a
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o$ekávané zm ny a požadavky, schváleno zahájení prací na další zm n p íp. novém .
územním plánu.
Vyzývám proto ob$any, majitele p*dy, majitele a odpov dné zástupce firem a
živnostníky, kte í p*sobí v naší obci, aby se ve vlastním zájmu podrobn seznámili se
stávajícím schváleným územním plánem a porovnali své zám ry s možnostmi využití
pozemk*, který schválený územní plán umož+uje. Územní plán bude vystaven k nahlédnutí
v ú ední hodiny na obecním ú adu a v nejbližších dnech rovn ž na webových stránkách obce.
Upozor+uji, že se jedná o rozsáhlý soubor. V p ípad nejasnosti nebo p ednesení požadavk*
na úpravy využití území je nutné jednotlivé žádosti p edložit písemn na tiskopise, který je
k dispozici na obecním ú adu a bude vystaven ke stažení rovn ž na webových stránkách
obce. P edložené požadavky budeme shromažDovat do 31. 5. 2008. Následn budou ov eny
po izovatelem, kterým je pro nás M Ú Hlu$ín. Se stanoviskem po izovatele budou
p edloženy obecnímu zastupitelstvu k projednání a schválení, na které budou navazovat
projek$ní práce.
Ing. Kocián, starosta

Vodné
Obecní ú ad v Bohuslavicích oznamuje ob$an*m, že od pátku 14.3.2008 bude správce
vodovodu pan Erhard Kocur provád t odpisy vodom r* a vybírat poplatek za odebranou
vodu z obecního vodovodu za uplynulý p*lrok. Za$ne v $ásti obce od Dolního Benešova.
Cena za odebraný 1 m3 z*stává stejná a $iní 14,- K$.

Místní poplatek ze ps'
Jak jsme již informovali v uplynulém m síci, termín k zaplacení tohoto poplatku je
31.3.2008 v hotovosti na obecním ú ad . Žádáme držitele ps*, kte í v lo+ském roce tento
poplatek platili, ale letos již psa nemají (nap . pes byl utracen, uhynul), aby tuto skute$nost
nahlásili na obecní ú ad a byli tak vyškrtnuti se seznamu poplatník*.

Informace Finan ního ú adu Hlu ín
V pond lí 3.3.2008 doru$ili zástupci FÚ Hlu$ín na náš obecní ú ad formulá e p iznání k dani
z p íjmu fyzických osob za rok 2007 v$etn nejfrekventovan jších p íloh a pokyn*
k vypl+ování tohoto p iznání. Toto p iznání je rovn ž ur$eno ke spole$nému zdan ní
manžel*, které je možno naposledy uplatnit za rok 2007.
Da+ové p iznání je možno podat bez návšt vy finan$ního ú adu a to elektronicky. O této
možnosti najdou zájemci bližší informace na internetových stránkách $eské da+ové správy :
http://cds.mfcr.cz, v sekci „Dan elektronicky“.
Pokladní hodiny pokladny daní, provozní hodiny podatelny a hodiny pro ve ejnost
v odd lení da+ové správy jsou zve ejn ny na ú ední desce obce.
Karla Krupová
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Výzva Spole nosti pro d.ti, rodinu a volný as
Milé maminky, milé d ti a v neposlední ad i milí tatínkové,
ve spolupráci s obcí a mate skou školou chceme otev ít pro Vás centrum, kde si budete moci
p ijít hrát, dozv d t se n co nového o sob i svých d tech, p ijít si odpo$inout, nabrat nové
síly, nau$it se spoustu nových skute$ností o tom, jak si zp íjemnit výchovu svého dít te,
zlepšit jeho prospívání, nebo se jen p ijít odreagovat.
Jak to v takové hern probíhá? Školená instruktorka Vás p ivítá ve Vaší skupince,
která odpovídá v ku dít te a kam se budete pravideln vracet každý týden. Je to proto, aby si
d Xátko zvyklo na známé tvá e a vracelo se do známého prost edí, kde bude mít $as
soust edit se na program, který mu teta ve cvi$ení p ipravila.
Program ( pro d ti již od 2 m síc* v ku) za$íná p ivítáním a cyklem s písni$kami,
íkankami a napodobivými h í$kami. B hem pohybové výchovy Vás krom cvi$ení a
pohybových her $ekají sout že, závody, cvi$ení na owerbolech, gymbolech, podložkách,
žín nkách a dalším ná adí dle možností jednotlivých heren. Následuje sva$inka
s odpo$inkem a besedou na zajímavé téma.Po sva$ince nás $eká výtvarná, rozumová, nebo
hudební výchova, d ti se nau$í pracovat s novými materiály, spoustu nových íkanek a
písni$ek, budeme rozvíjet jejich p irozený vývoj.
Dle možností jednotlivých heren p ipravujeme také programy pro celé rodiny, jako
jsou karnevaly, výlety, váno$ní a velikono$ní programy – Mikuláš, Advent, Zpívání u
strome$ku, Zdobení vají$ek a jiné. V lét chystáme rodinné tábory, kde najdete
Naschvální$kovu herni$ku a programy op t p izp*sobené d tem již od p*l roku v ku. A
ve$er, když d ti usnou, je p ipraven program pro rodi$e.
P ejeme Vám spoustu p íjemných zážitk* a t šíme se, že Vás v našich hernách brzy
p ivítáme. P edpokládáme, že bychom se setkávali v hern mate ské školy ve skupinkách
podle stá í d tí 1 – 2 x týdn (nebo podle projeveného zájmu) vždy odpoledne od 13.hod.
Chceme však p edem zjistit Váš zájem i ochotu takovéto centrum navšt vovat. O$ekáváme,
že se p ihlásíte na obecním ú ad , tel. 553 659 075 nebo 553 659 064 do 31. 3. 2008.
V p ípad vážného zájmu zorganizujeme v dohodnutou dobu praktickou ukázku.
Spole$nost pro d ti, rodinu a volný $as
Ing. Kocián, starosta

ZŠ a MŠ Bohuslavice – p ísp.vková organizace
Okresní kola olympiád z cizího jazyka
Okresní kolo olympiády z n!meckého jazyka
se uskute$nilo ve St edisku volného $asu v Opav . Ze školního kola postoupila Marie
JUCÍKOVÁ ze 7. t ídy a umístlila se na 2. míst!.
Okresní kola olympiády z jazyka anglického
se uskute$nila ve St edisku volného $asu v Opav . V mladší kategorii ze školního kola
postoupili se shodným po$tem bod*: Tadeáš Kriebel (6. t ída) a Jarmila Ku$erová (7. t ída)
Tadeáš KRIEBEL se umístil na vynikajícím 1. míst! z 19 sout žících. Výborného umíst ní
dosáhla i Jarmila KULEROVÁ, která prošla sout ží a umístila se jako 4. v celkovém
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po adí. Bohužel nám bylo až na sout ži sd leno, že pravidla nedovolují, aby se sout že
zú$astnili 2 žáci z jedné školy, a proto se ve výsledkové listin objevil pouze sout žící
s lepším umíst ním.
Ve starší kategorii úsp šn reprezentovala naši školu Martina GAIDOVÁ z 8. t ídy.
Všem žák9m blahop eji a d!kuji za vzornou reprezentaci školy!!!
Dagmar Fojtíková, Mgr. – YŠ
KOŠÍKOVÁ V ROCE 2008
CHLAPECKÁ SOUTPŽ
Žák*, kte í se snaží zvládnout trošku více než jen základy basketbalu, je na naší škole
málo a proto je t eba ocenit výkony žák* osmé t ídy, kte í tvo ili družstvo a reprezentovali
naši školu: V.Benek, M.Šimoník, R.Sýkora, J.Poštulka, T.Krištof, L.Kocur, D.Kocur a
M.Ch ibek (všichni 8.t .).
Ve st edu 13.2. se konala okrsková. Naši hrá$i byli nalosováni do skupiny, která se odehrála
v t locvi$n ZŠ Opava, Otická. Záv re$né po adí – 1.ZŠ Opava, Otická, 2. ZŠ Bohuslavice,
3.-4. ZŠ Opava, Ochranova a ZŠ Sk ipov – znamenalo, že mezi dv ma postupujícími
družstvy do semifinále sout že je i družstvo naší školy.
V úterý 19.2. jsme znovu cestovali do Opavy odehrát semifinálové zápasy v t locvi$n
ZŠ Opava, Otická. Soupe i se ukázali jako lepší košíká i, ale nejmladší celek v sout ži - naše
družstvo - rozhodn nezklamal.
Záv re$ná tabulka:
1. ZŠ Ludge ovice
6 bod*
2. ZŠ Opava, Otická 5 bod*
3. ZŠ Hlu$ín, Rovniny 4 body
4. ZŠ Bohuslavice
3 body
Všem žák9m našeho družstva pat í pod!kování za nejlepší výkony a hru v posledních
létech!
SOUTPŽ DPVLAT
Také družstvo d v$at bylo nejmladší, protože jen jedna hrá$ka Z.Veverková je žákyní
deváté t ídy. Ostatní V.Malcharková, M.Miková, K.Kocurová, A.Menšíková,
M.Gaidová, P.Theuerová a B.Veverková pat í do osmé t ídy a snaží se o zlepšování v této
h e v kroužku košíkové.
Ve st edu 20.2. jsme se vypravili do Hlu$ína. Zápasy okrskového kola se hrály v t locvi$n
ZŠ Hlu$ín, Hornická. Ve vyrovnaných utkáních se v malé t locvi$n bránilo dosti tvrd a
soupe ky se lépe s podmínkami vyrovnaly.Naše d v$ata se však rozhodn nemusí styd t.
Kone$ná tabulka:
1. ZS Hlu$ín, Hornická 6 bod*
2. ZŠ Krava e ve Sl.
5 bod*
3. ZŠ Bohuslavice
4 body
4. ZŠ Hlu$ín, Rovniny 3 body
Celému družstvu pat í pod!kování za snahu a bojovnost!
VYBÍJENÁ
Pro všechny žákyn a žáky, kte í se scházejí každý týden v kroužku vybíjené a trénují,
jsou ur$it nejlákav jší turnaje. Po školních turnajích, ve kterých hrála družstva složená
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s žák* t etí, $tvrté a páté t ídy, p išla na adu okrsková kola okresního finále ve vybíjené 4. –
5. t íd – PREVENTAN CUP.
VYBÍJENÁ – OTEVCENÁ KATEGORIE CHLAPCS A DÍVEK
Nejd íve prob hla sout ž smíšených družstev. Družstvo naší školy bylo za azeno do
okrsku, který se odehrál v t locvi$n ZŠ Št pánkovice v úterý 12.2.. Reprezentanti A.Pudichová, M.Janošová, V.Lischová, E.Steffková, K.H ívová, P.Joško, Š.Ostárek,
P.Štefek, J.Cyrus (5.t .), M.Kubíková, F.Kocur a V.Mi$ka (4.t .) – se snažili, ale n která
družstva byla lepší.
Kone$né po adí ur$ilo vít ze, který postoupil do okresního finále:
1. ZŠ Velké Hoštice 6 bod*
2. ZŠ Št pánkovice 4 body
3. ZŠ Bohuslavice
2 body
4. ZŠ Old išov
0 bod*
Našemu družstvu pat í pod!kování za snahu a bojovnost!
VYBÍJENÁ – KATEGORIE DPVLAT
Mnohem lépe se da ilo družstvu d v$at – A. Pudichová, N. Steffková, M. Janošová,
V. Lischková, E. Steffková, K. H ívová, N. Kone ná, A. Ku erová, D. Rožanská, M.
Vitásková (5.t .), M. Kubíková, H. Kocurová, N. Mašková (4.t .) – které v celé sout ži
neutrp lo porážku!
Ve $tvrtek 14.2. bylo v t locvi$n ZŠ Št pánkovice odehráno okrskové kolo a po vít zstvích
našeho družstva nad družstvem ZŠ Dolní Benešov 19 : 4 a nad ZŠ Št!pánkovice 12 : 9
potvrdilo po adí turnaje postup našich hrá$ek do okresního finále.
Kone$ná tabulka
1. ZŠ Bohuslavice 4 body
2. ZŠ Št pánkovice 2 body
3. ZŠ Dolní Benešov 0 bod*
Z celého okresu postoupilo šest družstev do okresního finále, jehož zápasy se odehrály
v t locvi$nách ZŠ Opava, E.Beneše v pátek 22.2.2008.
Los rozhodl o složení dvou základních skupin. Ve skupin „B“ porazila naše d v$ata
družstvo ZŠ Mel 20 : 4 a ZŠ Krava e ve Slezsku 14 : 7 a postupovala do semifinále
z prvního místa. V n m naše družstvo jasn p ehrálo druhého ze skupiny „A“ družstvo ZŠ
Opava, Englišova 17 : 5 a postoupilo do finále.
Po zápasech o po adí na 5. a 6. míst a na 3. a 4. míst za$alo poslední utkání o okresního
p eborníka, který bude reprezentovat okres Opava v krajském finále, jež prob hne v Karviné.
Nervozita zap í$inila mnoho nep esností, ale lepší – naše reprezentantky -zvít zily
ZŠ Bohuslavice - ZŠ Krava e
12 : 10
Kone$ná tabulka:
1. ZŠ Bohuslavice
2. ZŠ Krava e ve Slezsku
3. ZŠ Opava, Englišova
4. ZŠ Opava, Šrámkova
5. ZŠ Opava, Kylešovice
6. ZŠ Mel$
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Zpravodaj obce Bohuslavice

b ezen 2008

Za dlouhou p ípravu, p edvedené výkony, bojovnost a výbornou reprezentaci školy
zaslouží celé družstvo pochvalu !!!
ZE ŽIVOTA ŠACHISTS
P íprava šachist* v šachovém kroužku je d*ležitá, ale nap tí, které panuje p i zápasech
v sout žích nebo na turnajích, nelze ni$ím nahradit. Proto jsme p ivítali pozvání na turnaj
organizovaný v prostorách Domu d tí a mládeže v Hlu$ín . V pátek odpoledne 15.2.2008
jsme odjeli zm it síly se soupe i ve h e na 64 polích.
Turnaje se ú$astnili také šachisté z Dolního Benešova, Hlu$ína a Pet kovic. Hrálo se
ve dvou v kových kategoriích. V sout ži mladších žák* (1. - 5.ro$.) zvít zil M. Janoš z
Dolního Benešova. Nejlepší z našich hrá$* – Vašek Mi ka (4.t .) obsadil druhé místo se
ziskem 7 bod*. Další šachisté naší školy se umístili také velmi dob e. Jarek Kubík (4.t .)
skon$il pátý a Filip Vitásek (4.t .) šestý. Oba získali 5 bod*. Nejmladší ú$astník turnaje –
Ji í Pašek (2.t .) obsadil deváté místo.
Ješt o poznání lépe si vedli naši zástupci ve starší kategorii (žáci 6. - 9. ro$níku).
Tradi$n bez porážky a s náskokem zvít zil Tadeáš Kriebel (6.t .). Jarka Ku erová (6.t .)
obsadila $tvrté místo. Získala šest bod* stejn jako druhý a t etí v po adí, ale pomocné body
rozhodly.Páté místo pat í Vojtovi Benkovi (8.t .).O šesté až osmé místo se pod lili David
Janecký (8.t .), Patrik Prchala (7.t .) a Robin Mi ka (6.t .).
Vystoupení žák9 naší školy zaslouží pochvalu a ur it! nedosáhli výborných
výsledk9 naposledy!
Mgr.A.Hampel, u$itel

Organizace v obci
SK BOHUSLAVICE
P íprava je v plném proudu.
V ned li 3. února se muži p esunuli ze soust ed ní v Ostravici p ímo do Opavy na
p ípravné utkání s dorostenci „U18“ SFC Opava, které se odehrálo na um lé tráv
v Kylešovicích. Únava ze soust ed ní byla patrná. Sice jsme se díky Kretkovi dostali ve 25.
minut do vedení, když lobem p ekonal vyb hnuvšího branká e. Ale postupem $asu p evzali
režii utkání opavští dorostenci. Góly ve 28., 49. a v 56. minut obrátili skóre a vyjád ili tak
svou p evahu. Nastoupili jsme v následující sestav : Juras - Fejer$ák, Odstr$ilík, Polomský
(46´ Kurka), Buchta – Kocián (46´ Štefek J.), Harasim (61´ Krupa), Bun$ek, Štefek T. –
Kretek (61´ Langer), Buhla.
Následující víkend jsme sehráli již tradi$n na krava ské um lé tráv zápas s vedoucím
mužstvem divize, domácími Krava emi. Ty nám v pr*b hu celého zápasu dokazovaly pro$
jsou první a my p edposlední. Byly lepší po všech stránkách a zasloužen vyhrály 4:1
(polo$as 2:0). Naše sestava: Rozhon – Kocián (64´ Kretek), Kurka, Odstr$ilík (46´
Polomský), Buchta – Štefek T. (46´ Buhla), Krupa, Harasim (46´ Bun$ek), Li$ka – Ji i$ný,
Štefek J. Naši branku vst elil po nádherné akci, kterou sám na p*lící $á e založil Kretek.
V dalším zápase ve st edu 13.2. jsme se st etli s dorostenci Baníku Ostrava „U19“.
Snad vzhledem k úzkému kádru, sužovanému zran ními a asi i vzhledem k pracovnímu dni
jsem p edvedli snad nejhrozn jší výkon za posledních n kolik let. Odešli jsme zasloužen
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poraženi 1:7, když st elce našeho gólu ani nemusím zmi+ovat (prost po ád ten samý). Naše
sestava: Rozhon – Kocián (32´ Fejer$ák), Buchta, Krupa, Štefek J. – Ji i$ný (46´ Štefek T.),
Bun$ek, Kretek, Li$ka – Buhla, Langer (46´ Dihel).
V dalším p ípravném zápase jsme se utkali s lídrem krajského p eboru Hájem.
Kone$n jsme p edvedli slušný výkon, hlavn ve druhém polo$ase. Vyhráli jsme 7:1 (1:0).
Naši st elci: 3x Kretek, Buhla, Li$ka, Adam a Krupa. Naše sestava: Juras - Fejer$ák (62´
Langer), Odstr$ilík, Krupa, Štefek J. – Štefek T., Dihel, Bun$ek (68´ Adam), Li$ka – Kretek,
Buhla.
P edposlední p ípravné utkání jsme odehráli 24.2. proti Krnovu. Po vcelku
vyrovnaném pr*b hu utkání, když hosté byli o n co více p i chuti, jsme se rozešli smírn
1:1. Do vedení nás dostal Buhla ve 47. minut , hosté srovnali z penalty v 52. minut .
Bohužel se celou p ípravu pereme se spoustou zran ných a nemocných hrá$* a tak
v sou$asné dob jednáme o možném dopln ní kádru.
Poslední p ípravný zápas a zárove+ generálku na sezónu sehrajeme v ned li 2.3. s
Old išovem na jejich h išti od 14:30.
Op t poznámka na záv r. Jako má náš pan prezident Klaus na svých internetových
stránkách rubriku „Co Klaus ne ekl“ tak i já asi založím rubriku „Co Sportovní klub neud lal
...“. Cht l bych tentokrát vyvrátit další nesmyslný názor, který po obci koluje. Jedná se o
zavlažování h išt . Dnešní h išt , které je hnojeno dle pot eb trávníku cca 1x za m síc a
pravideln minimáln 2x týdn se$eno. Trávník, který je hodn zat žován samoz ejm mimo
živiny a se$ení (eventuáln aerifikaci) pot ebuje samoz ejm i závlahu. Pot ebné množství je
cca 25 m3 na h išt . Bohužel vinou slabého tlaku – cca 3 bar* (pro optimální funkci
zavlažovacího pojízdného vozíku je nutný tlak 7 bar*), je pohyb pojízdného vozíku
podstatn pomalejší než je pot ebný. A tak to co by m l vozík projet za jeden den projede za
dva. Takže h išti se nedostává pot ebné závlahy. Nem*žeme proto spekulovat, v dob kdy se
blíží déšX, jestli bude pršet nebo ne. Protože pokud by nakonec nepršelo, pak se vodní deficit
op t zvýší. Stává se tedy v n kterých p ípadech, že zavlažujeme i v dob , kdy prší. No a pak
se lehce stane, že n kdo kolemjedoucí se diví, že SK zavlažuje, i když prší. A dále je t eba
vzít v úvahu, že zavlažovací vozík je t eba ráno pustit, odpoledne oto$it a ve$er schovat.
Chcete snad po p. Mikettovi n kdo, aby v lijáku jel po$tvrté nebo popáté za den p es celou
obec vypnout závlahu. Berte prosím ohled na jeho v k a na naše provozní problémy, které
jsem snad vysv tlil. Myslím si, že trocha voda vyst íkaná v dešti nikoho nepoloží.
Samoz ejm by vše vy ešil ochotný d*chodce z okolí h išt , který by si toto vzal na starost a
byl schopen a ochoten zavlažování vypnout. Ale p es n kolik výzev jsme zatím nikoho
nesehnali. Takže pokud máte n kdo zájem, prosím ozv te se. Doufám, že jsem problém
vysv tlil. Pokud by n kdo pot eboval dopl+ující informace, jsem pln k dispozici.
Zvu již všechny fanoušky na první jarní mistrovské utkání, které odehrajeme v ned li
9. b ezna v Brumov . Odjezd autobusu je již 5:45, protože se hraje dopoledne. P ijDte nás
povzbudit. Budeme to pot ebovat. D kuji.
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK Bohuslavice
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FBC Vlašák Bohuslavice
Junio i z Bohuslavic v hluboké krizi.
FbC Bohuslavice : FBC Holešov
1 : 9 ( 1:1, 0:4, 0:4 )
Sestava: v brance T. Pater, obrana: J. Kocur, P. Bažan, M. Myška
útoky : P. Svoboda, M. Manderla, O. Birtek
P. Theuer, T. Zwinger, J. Hanzlík
P. Kocur, R. Jane$ek, O. Hole$ek
Branka: O. Birtek
Po první t etin se zdálo, že utkání bude sice velmi obtížné, ale že ho zvládneme a
uhrajeme solidní výsledek. Hrá$i projevili maximální snahu a nasazení. Dostávali se do
brankových p íležitostí a byli rovnocenným soupe em. Bohužel Holešovští ve druhé $ásti hry
vst elili velmi rychle další branky, n které i docela kuriózní, padající na vrub našeho
jediného gólmana a rázem bylo po utkání. Ani úporná snaha jednotlivých hrá$*,
vydávajících se ze všech svých sil, nesta$ila ke zvratu v utkání. Když už se nám poda ilo
p ekonat soupe ova branká e, mí$ky kon$ily na ty$kách $i b evn jeho klece. Neda ily se
individuální akce ani kombinace. Ve t etí $ásti soupe dovršil dílo zkázy a poslal Vlašáky na
úplné dno jejich dosavadní kariéry.
FbC Bohuslavice : IBK TRE Kronor Ostrava 1 : 7 ( 0:2, 1:4, 0:1 )
Sestava jako v prvním utkání
Branka: O. Birtek
IBK je naším tradi$ním soupe em. Ve t íletém juniorském p*sobení nás dosud ani
jednou neporazil, a tak jsme v nad ji šli do zápasu, že k tomu ani tentokrát nedojde a utkání
se stane našim odrazovým m*stkem k lepším zít k*m. Veškeré nad je vzaly za své už b hem
druhé t etiny. Soupe i padalo do naší branky tém všechno, co na ni vyslal. Naše st ely
kon$ily v nejlepším p ípad op t na brankové konstrukci, $i v rukách gólmana. Ve t etí $ásti
se jen da ilo udržet soupe e dál od naší branky a nepoušt t ho k dalším nebezpe$ným
zakon$ením. Na zvrat v utkáni již nebylo sil.
Doufám, že jsme spadli až na samotné dno a nyní se už ode dna odrazíme. Za sedm let
p*sobení u žákovského a posléze juniorského týmu jsem podobnou krizi nezažil. Asi je
pravdou, že ani sebelepší mužstvo se podobné krizi jednou za $as nevyhne. Je jen na nás, jak
se s tím popereme a kdy tu t žkou deku shodíme z ramen. Rozhodn si myslím, že jsme
kalich ho kosti vypili až do dna. V ím, a hrá$i ur$it se mnou, že už v dalším utkání se
p edvedeme v tom nejlepším vít zném sv tle.
Výsledky muž':
FbC Bohuslavice : TJ Sokol Šenov 6 : 10
Muži odehráli své dv utkání v Horní Suché. V prvním utkání narazili v letošní sezón
poprvé na TJ Sokol Šenov. Po první t etin se zdálo, že za stavu 5 : 2 pro Vlašáky vše
dopadne podle našich p edstav. Soupe však p idal na rychlosti i d*razu, s $ímž jsme se
v záv ru utkání nedokázali vyrovnat a utkání skon$ilo 6 : 10 v náš neprosp ch. Bohužel i
v utkáních muž* se projevuje pokles formy junior*, kte í pravideln hrají i v mužské
kategorii. Je to docela pochopitelné. VždyX v tšina junior* už t etí rok pravideln hraje jak
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ve své v kové kategorii, tak v mužské, což je p es 40 utkání za sezónu a to je opravdu velmi
náro$né a není se co divit, že jim docházejí síly.
FbC Bohuslavice : RH Piving 6 : 2
Ve druhém utkání se naši muži st etli s RH Pivingem. Utkání prob hlo zcela v naší
režii, jen to prom +ování šancí je stálou bolestí. Jinak by skóre utkání muselo nar*st do
astronomických rozm r*. Tak skon$ilo utkání 6 : 2.
P ípravka.
V zá í lo+ského roku jsme p ipravili v Bolaticích nábor mladších a starších žák*.
Zpo$átku se zdálo, že se nepoda í uskute$nit naše p edstavy o nástupu nové generace, ale už
v lednu bylo p ihlášeno víc jak dvacet žá$k* a stále se hlásí další. Hoši se sjížd jí z celého
okolí, ale t ší nás, že nejtalentovan jší hrá$i se rekrutují z Bohuslavic. Bohužel máme
v zimních m sících málo prostoru na p ípravu žák* do sout že, jelikož v hale mají p ednost
fotbalisté místního klubu a ostatním sport*m se krátí tréninkové jednotky. Snad se to
v budoucnu zlepší, když i ze samotných Bolatic p ibývá zájemc* o florbal, dokonce i
v juniorské kategorii.
2. liga junior9 - divize IV
1.

SK FBC T inec

14

12 0 2

143:63

36

2.

IBK Tre Kronor Ostrava

15

7 2 6

72:57

23

3.

TJ VHS Znojmo

14

7 1 6

64:61

22

4.

FBC Vikings Kop ivnice

15

7 1 7

74:78

22

5.

FBK Sokol Poruba Škorpioni

14

7 1 6

90:100

22

6.

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice

14

7 0 7

79:81

21

7.

FbC Holešov

14

6 2 6

72:69

20

8.

SC Hattrick Brno FbŠ

16

5 3 8

78:92

18

9.

TJ Sokol Hodonín

14

4 2 8

82:108

14

10.

FBC Sokol P erov

14

4 0 10

60:105

12

SM P ebor muž9, skupina C
13. kolo
073
FBK HELLO Ostrava
074
2. letka Sokol Ova Poruba B
075
FBK Rafani Ostrava
076
1. FBK Rožnov p/R B
077
FBC GANG Bruntál
078
1. ODKVPT Hrabová
14. kolo
079
FBC Fermenté Bohumín
080
FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice
081
S.K. P.E.M.A. Opava B

FBK Rafani Ostrava
1. FBK Rožnov p/R B
FBC GANG Bruntál
1. ODKVPT Hrabová
2. letka Sokol Ova Poruba B
FBK HELLO Ostrava

2:2
6:3
1:2
9:3
3:1
5:5

TJ Sokol Dolní Domaslavice
TJ Sokol Šenov Slavia Hav B
RH Piving

13:3
6:10
9:5
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TJ Sokol Šenov Slavia Hav B
TJ Sokol Dolní Domaslavice
RH Piving
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FBC Fermenté Bohumín
S.K. P.E.M.A. Opava B
FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice

7:8
0:2
2:6

Tabulka sout!že po 14. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2. letka Sokol Ostrava Poruba B
FBC GANG Bruntál
FBC Fermenté Bohumín
FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice
1. FBK Rožnov p/R B
S.K. P.E.M.A. Opava B
TJ Sokol Šenov Slavia Haví ov B
RH Piving
TJ Sokol Dolní Domaslavice
FBK HELLO Ostrava
FBK Rafani Ostrava
1. ODKV`T Hrabová

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
9
9
9
8
7
4
2
2
1
0

1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
4

1
2
3
3
4
5
6
8
10
10
11
10

92:47
70:42
89:52
66:48
64:40
71:60
85:65
55:65
39:78
40:95
34:53
36:96

37
32
29
29
28
25
22
14
8
8
5
4

FBC Vlašák Bohuslavice po ádá v ned li 30.3.2008 ve sportovní hale v Bolaticích
turnaj muž* ve florbalu. Srde$n zveme všechny p íznivce florbalu. Více se dozvíte na
plakátech a na internetových stránkách obce.
Daniel Birtek

HC Buldoci Bohuslavice
Hokejisté Bohuslavic odehráli v únoru p t utkání AHL – Amatérské hokejové ligy.
Nejprve v úterý 5.2. odehráli naši hokejisté utkání 21. kola proti týmu HC Isotra. V
každé t etin zápasu vst elili naši hrá$i po dvou brankách, nakonec tedy vyhráli jasn 6:0.
Branky Bohuslavic: Šimon Cigán 2, Libor Kubík 2, Tomáš Kocur 2.
P esn za týden, v úterý 12.2. odehráli hokejisté utkání 22. kola proti prvnímu týmu
pr*b žné tabulky, HC Buly Arén .
HC Buly Aréna jako jasný favorit celé sout že neponechal v tomto utkání nic náhod a
hned na za$átku st etnutí si vypracoval dvoubrankový náskok. Do konce první t etiny však
bohuslavští snížili na rozdíl jediné branky. Po celou druhou t etinu se naši hrá$i snažili s
výsledkem n co ud lat, m li i obrovské šance na vst elení branky, ale góly st ílel jen soupe .
Do poslední t etiny šli hokejisté s odhodláním alespo+ snížit náskok Buly Arény. Bohužel se
jim to i p es n kolikeré brankové p íležitosti nepoda ilo a soupe op t odsko$il o dv branky.
Celé utkání se neslo ve znamení mnoha šancí na obou stranách, hrá$i Buly Arény místy
p ehrávali naše hokejisty individuálními akcemi i nápaditou kombina$ní hrou.
Jedinou branku Bohuslavic v utkání vst elil Milan Pšenica.
Po celé utkání byli naši hokejisté hlasit povzbuzováni fanoušky z Bohuslavic, kte í
vytvo ili v arén i p es nep íznivý stav utkání fantastickou atmosféru. Nechyb ly
instrumentální nástroje a megafon. Za povzbuzování pat í jim a samoz ejm i dalším
fanoušk*m, kte í p išli podpo it naše hokejisty, velký dík.
V ned li 17.2. se naši hokejisté utkali ve 23. kola s týmem HC Záb eh.
- 15 -
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Pr*b h st etnutí byl dv t etiny na skóre vyrovnaný, p estože si naši hokejisté vytvo ili
více brankových p íležitostí. O kone$ném vít zství 4:2 bohuslavští rozhodli až dv ma
brankami v poslední t etin utkání.
Branky Bohuslavic: Tomáš Kocur 2, Jan Krupa, Marek Wilpert.
Proti $tvrtému týmu tabulky, HC STK, se utkali naši hokejisté ve $tvrtek 21.2 v rámci
24. kola sout že.
První t etinu tohoto zápasu vyhráli bohuslavští 2:0. A když hned v osmé vte in druhé
$ásti hry zvýšili na t íbrankový rozdíl, zdálo se, že v poklidu dokrá$í k pon kud leh$ímu
vít zství, než všichni $ekali. Avšak soupe nesložil zbran a do konce prost ední $ásti hry
korigoval na jednobrankový rozdíl. V poslední t etin ale naši hokejisté soupe e p ehráli a
vyložen jší šance hrá$* HC STK pochytal výborn chytající branká bohuslavických.
Kone$né skóre se zastavilo na stavu 6:2 pro Buldoky Bohuslavice.
Branky Bohuslavic: Jan Krupa 2, David Kocur, Dalibor Foldyna, Libor Kubík, Ji í
Kocián.
V sobotu 1.3. byl na po adu dne zápas 25. kola proti poslednímu týmu tabulky, HC
Št pánkovice.
Bohuslavští toto st etnutí vyhráli s p ehledem 7:3. V celém jeho pr*b hu m li
z etelnou p evahu, a kdyby prom +ovali všechny brankové p íležitosti, které si v zápase
vytvo ili, po$et vst elených branek by jist byl dvojciferný.
Branky Bohuslavic: David Kocur 2, Marek Wilpert 2, Šimon Cigán, Jan Krupa, Milan
Pšenica.
V pr*b žné tabulce sout že se naši hokejisté drží stále na výborném druhém míst .
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Isotra
HC Buldoci Bohuslavice - HC Buly Aréna
HC Buldoci Bohuslavice - HC Záb eh
HC Buldoci Bohuslavice - HC STK
HC Buldoci Bohuslavice - HC Št pánkovice
Pr9b!žná tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Bohuslavice
3. HC Bolatice
4. HC STK
5. HC Qas Man$aft
6. HC Horní Lhota
7. HC Derby Kouty
8. HC Mexiko
9. HC Záb eh
10. HC Monaco Kouty
11. HC Isotra
12. HC Št pánkovice

24
25
24
24
25
24
24
25
24
25
24
26

21
19
15
15
15
10
6
8
7
5
5
1
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2
2
4
3
1
6
7
2
2
5
1
3

6:0
1:6
4:2
6:2
7:3
1
4
5
6
8
8
11
15
15
15
18
21

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

227:75
121:64
131:98
152:104
149:85
94:89
91:107
91:149
81:124
59:104
80:178
77:176

44
40
34
33
31
26
19
18
16
15
11
5
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Utkání HC Buldoci Bohuslavice v b eznu:
Po 10.3.2008 17:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
Út 18.3.2008 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Qas Man$aft
Út 25.3.2008 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
Qt 3.4.2008 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco
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
Pozvánka do divadla
V ned li 30.b ezna 2008 se op t uskute$ní zájezd do divadla J. Myrona v Ostrav na
$inohru Fantom Morrisvillu. Odjezd autobusu v 16.00 hodin ze všech autobusových
zastávek. P edprodej vstupenek u paní R*ženy Lato+ové.

Inzerce:
Hledám práci na zkrácený úvazek (ú$etnictví, práce na po$íta$i, fakturace atd. ).
Tel.:604239090
P íjmu brigádnici (brigádníka) do Casína na h išti. Zájemci hlaste se u personálu v Casín
nebo na tel. $. 723850511.

Letní tábory 2008
Putovní tábor <esko – Polským pohrani ím
V letošním roce je plánován ve spoluprácí obcí a farností Kietrze, T ebomi, Sudic,
Pietraszyna, Strahovic, Chuchelné B lé, Bohuslavic, Bolatic a Závady „D tský letní
poznávací putovní tábor“, který se uskute$ní ve dnech 4. - 10 8. 2008. Jedná se o poznávací
putovní tábor s pobytem v jednotlivých obcích $esko - polského pohrani$í. Sou$ástí
programu bude prohlubování znalostí o $esko-polském pohrani$í.
Bližší informace uvedeme v p íštích zpravodajích.
Ing. Kocián, starosta
Letní tábor na chat. SKI MSA v Beskydech
V krásném hornatém prost edí Beskyd po ádá SKI MSA Dolní Benešov turnusový
„d!tský letní tábor“.
1. turnus 29.6. – 13.7.2008
2. turnus 13.7. – 27.7.2008
3. turnus 27.7. – 10.8.2008
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Formou d tské restaurace a pod vedením zkušených vedoucích, si d ti od 6 do 15 let
mohou užít $ást svých prázdnin. Za p íznivého po$así je možnost koupání v bazénu,
poznávat krásy hor, využít h íšX na fotbal, odbíjenou, ringo, košíkovou a opi$í dráhu. Ve$ery
trávíme posezením u ohn s doprovodem kytary a veselých písni$ek.
Nep eje-li nám po$así, využíváme prostory chaty nebo koliby k sout žím a hrám. Také
máme k dispozici saunu, hernu stolního tenisu.
Strava je podávána $ty ikrát až p tkrát denn .
O zdraví d tí se stará léka nebo zdravotní personál. Na všechny d ti se t ší vedoucí
jednotlivých turnus*.
P ihlášky a informace na tel. ísle 553 651 420
Cena: 3 300,-K . V cen! je zahrnuta doprava, ubytování, stravování a pojišt!ní d!tí.
Platbu možno uhradit hotov na sekretariátu ski MSA Dolní Benešov (MSA a.s. – budova
bývalého zásobování $. dve í 15) s termínem úhrady do 10. 6. 2008
Karel Ostárek, SKI MSA

Spole enská kronika
Jubilanti obce Bohuslavice v b eznu 2008

Sn!hotová Marta
Vitásková Helena
Dominik Emil
Pausová Berta
Kocur Josef
Ku era Norbert
Birtková Františka
Heisigová Alžb!ta
Nev elová Marie
Stoczková Marie
Kotalová Marta
Kozáková Cecílie
Kocur Leo

80 let
81 let
80 let
84 let
70 let
70 let
80 let
89 let
81 let
87 let
88 let
88 let
80 let
.

Všem jubilant9m do dalších let p ejeme hojnost Božího požehnání, pevné zdraví,
št!stí a spokojenost.
Karla Krupová
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Nabídka
Obec Bohuslavice nabízí ob$an*m ke koupi následující knížky o život na Hlu$ínsku:
Anna Malchárková - Kamenný sv dek
Lidie Rumanová - Kuty-Krava e a inše hlupoty
Anna Hamplová - Vzpomínky malé Anny
Vilém Pla$ek – Prajzáci, aneb k osud*m Hlu$ínska
Vilém Pla$ek – Prajzáci II
Moravskoslezský kraj - m sta, obce (historie, tradice, kultura aj)
CD Lidové písn z Hlu$ínska

100,-K$
130,- K$
150,- K$
180,- K$
200,- K$
350,- K$
80,- K$
Karla Krupová
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J E D I N E N Á
P
Í L E Ž I T O S T !
POSTŽIRO MINI a JUNIOR
Nau$te své d ti spo it! Na t chto ú$tech si mohou d!ti od 0-15 let (nebo
rodi$e, prarodi$e d tem) ukládat své úspory nebo kapesné za výhodných
podmínek:
- úrok 2% z naspo ených pen z
- žádné poplatky, vedení ú$tu i veškeré transakce ZDARMA
- od 10 let v!ku je dít ti vystavena maxkarta pro výb ry i vklady
- p ístup k ú$t*m na každé pošt
- spousta dalších zvýhodn ní

Ke každému uzav enému postžiru do 30.4.2008 dostane dít!
do za átku 150,- K V HOTOVOSTI.
Bližší informace Vám poskytne

Finan ní poradce LMSS
Renáta Pašková
Tel. 737 750 815

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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