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letošní dubnové po$así se vyvíjelo p esn podle lidové pranostiky: „B ezen - za kamna
vlezem, duben – ješt tam budem. A tak nám nic jiného nezbývá, než si na p kné po$así se
sluní$kem ješt po$kat.
V m síci dubnu jsme zorganizovali tradi$ní jarní setkání senior* z Bohuslavic.
V kulturním programu vystoupil náš folklórní soubor Vlašanky a mažoretky z Horní Lhoty.
K poslechu i tanci hrála skupina Vivat p. Bar$e a Prengla. Poda ilo se nám slavnostn otev ít
víceú$elové sportovní h išt ZŠ a MŠ Bohuslavice s um lou trávou a d tskými proléza$kami,
upálili jsme $arod jnice a postavili májky. D kuji všem, kte í se podíleli na organizaci a
p íprav vyjmenovaných akcí i vám, kte í jste se p išli pobavit.
Zájemci o sport sledují boj o záchranu „A“ mužstva v divizní sout ži i st ídavé úsp chy
dalších mužstev. P ed záv rem jsou sout že v hokeji a florbalu. V dalších, nejenom sportovních
sout žích, reprezentují naší obec žáci základní školy.
Ve $tvrtek 8. 5. 2008 položíme kv tiny k pomník*m padlých ve 2. sv tové válce a
v ned li 11. 5. 2008 p istoupí d ti k prvnímu sv. p ijímání. Mnozí z vás se už ur$it t ší na
Farní zahradu, která je p ipravována na sobotu 17. 5. 2008. Otec Buba a farní spole$enství
budou pot šeni vaši hojnou ú$astí. Na svátek Nejsv t jší Trojice, náš odpust v Bohuslavicích,
bude v sále Kulturního domu tradi$ní oslava Dne matek s kulturním vystoupením d tí ZŠ a MŠ.
V pátek 30. 5. 2008 bude na h išti SK Bohuslavice Kácení máje a v sobotu 31. 5. 2008
p ipravuje Klub rodi$* spole$n se ZŠ a MŠ na novém d tském h išti D tský den. Na všechny
akce, které budou ješt plakátovány a hlášeny v místním rozhlase, vás srde$n zveme.
AD vám nejkrásn jší m síc v roce p inese hodn lásky a radosti, zejména našim
maminkám, které v n m oslaví sv*j svátek.
Ing. Kocián, starosta

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 24. 4. 2008

vzalo na v domí:
•
Kontrolu usnesení
•
Prezentaci studie proveditelnosti likvidace splaškových vod obce Bohuslavice
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Úpravu platu starosty obce dle na ízení vlády $. 37/2003 ve zn ní pozd jších p edpis*
Informaci starosty obce o výsledcích hospoda ení SOMH a SOH za rok 2007, o
provedených auditech a výsledcích revizí za rok 2007
•
Informaci o pr*b hu investi$ní výstavby v roce 2008
•
Návrhy na garanty projekt* a výzvu k jejich dopln ní v rámci ak$ního plánu Obce
Bohuslavice
•
Informaci starosty o jednání rady obce
schválilo:
11/11
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 3/2008. Celkové p0íjmy za 01-03/2008
$inily 4 620 192,63 K . Z*statek z roku 2007 5.881.651,63 K$.Celkové p0íjmy za 0103/2008 v$. z*statku z roku 2007 $inily 10 501 844,26 K . Celkové výdaje za 01-03/2008
$inily 3.359. 484,23 K . Pen žní z;statek k 31. 3. 2008 byl ve výši 7.142.360,03 K z této
$ástky $inil z*statek na b žném ú$tu 1.627.077,53 K na ú$tu za domovní odpad 15.282.50
K a na ú$tu SPOROINVESTU 5.500.000 K bez výhrad.
b) Rozpo$tové opat ení $. 1/2008 bez výhrad.
c) V souladu s na ízením vlády $. 37/2003 Sb., o odm nách za výkon funkce $len*m
zastupitelstev ve zn ní pozd jších p edpis* m sí$ní odm ny neuvoln ných $len* obecního
zastupitelstva.
d) Záv re$ný ú$et Svazku obcí mikroregionu Hlu$ínska za rok 2007 dle § 53 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$ného SOMH se uzavírá vyjád ením souhlasu s celoro$ním
hospoda ením bez výhrad.
e) Návrh rozpo$tu Svazku obcí mikroregionu Hlu$ínska na rok 2008 bez výhrad.
f) Záv re$ný ú$et Sdružení obcí Hlu$ínska za rok 2007 dle § 53 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 SOH za rok 2007 se uzavírá vyjád ením souhlasu s celoro$ním
hospoda ením bez výhrad.
g) Vystavení objednávky a uzav ení SOD s fy Ricka Karel s. r.o. , Na v$elínku 3, Hlu$ín na
instalaci plastové žumpy u obj. Kilovn
h) Vyzvat 3 firmy z Bohuslavic na p edložení nabídek na zhotovení zakázky „Náhrada
luxfer* a vým na oken v t locvi$n ZŠ a MŠ Bohuslavice“. Po vyhodnocení nabídek komisí
složenou z $len* komise místního rozvoje schvaluje uzav ít SOD s vybranou firmou.
i) Vyzvat min. 2 firmy z Bohuslavic na p edložení nabídek na zhotovení zakázek
„Rekonstrukce um lého osv tlení v t locvi$n ZŠ a MŠ Bohuslavice“ a Osv tlení
víceú$elového h išt ZŠ a MŠ Bohuslavice. Po vyhodnocení nabídek komisí složenou
z $len* komise místního rozvoje schvaluje uzav ít SOD s vybranou firmou.
j) Schvaluje provedení výb rového ízení na realizaci prodloužení ul. Bolatické a odbo$ky
z ulice Polní v$. inženýrských sítí. Schvaluje výb r firem( Gassmont Ludge ovice, TS
Bolatice, Intergasservis Opava Komárov). Po vyhodnocení nabídek komisí složenou z $len*
komise místního rozvoje, místostarosty a stav. dozoru schvaluje uzav ít SOD s vybranou
firmou.
k) Schvaluje provedení opravy místní komunikace Lu$ní v rozsahu dle projektové
dokumentace a doporu$ení rady obce. Schvaluje výb r firem (ODS Ostrava, Silnice Morava
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a Strabag). Po vyhodnocení nabídek komisí složenou z $len* komise místního rozvoje,
místostarosty a stav. dozoru schvaluje uzav ít SOD s vybranou firmou.
l) Uzav ení SOD na vypracování pasportu jednotné kanalizace obce Bohuslavice s Ing.
Jaroslavem Benešem VHS Bolatice
m) Na základ požadavku majitele parcel $. 482/1 a 482/2 zastav ní uvedených parcel dle
p edloženého situa$ního návrhu. Vybudování inženýrských sítí a komunikace bude za azeno
do realizace po schválení Územního plánu – zm na $. IV a následném zpracování projektové
dokumentace.
n) Na základ p edložení návrhu na po ízení zm ny územního plánu obce Bohuslavice p.
Milanem Štefkem rozhodnutí v souladu s § 46 odst. 3 zákona $.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon) p i adit tento požadavek mezi ostatní
požadavky pro zapracování zm ny $.4 územního plánu obce Bohuslavice v rozsahu
podaného návrhu.
o) Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazb na § 47 odst. 1 a 4 a § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona
$.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), že zastupitelem,
který v rámci projednávání zm ny $.4 územního plánu obce Bohuslavice bude spolupracovat
s po izovatelem, je ur$en starosta obce Bohuslavice Ing. Kurt Kocián).
p) Revokaci usnesení obecního zastupitelstva $.10/10 cc). Vzhledem k novým majetkovým
pom r*m upravuje se text usnesení následovn : Obecní zastupitelstvo schvaluje Nákup
pozemku parcela $. 1704/81 o vým e 24 m2 od Petra Lišky do vlastnictví Obce Bohuslavice
q) Revokaci usnesení obecního zastupitelstva $. 10/10 dd). Vzhledem k novým majetkovým
pom r*m upravuje se text usnesení následovn : Obecní zastupitelstvo schvaluje kupní
smlouvu, která bude uzav ena mezi Petrem Liškou a Obcí Bohuslavice, kterou bude koupen
pozemek parcela $. 1704/81 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína o vým e 24 m2 do vlastnictví Obce
Bohuslavice a pov uje starostu k podpisu smlouvy
uložilo:
12/11
a)
Rad obce, komisi místního rozvoje, finan$nímu výboru a kontrolnímu výboru
projednat na svých sch*zích do p íštího zastupitelstva 26. $ervna 2008 možnosti finan$ní
spoluú$asti stavebník* na po ízení páte ních inženýrských sítí a komunikací.
Zodpovídají: P edsedové výbor* a komisí
Termín: do 26. 6. 2008
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta
Obecní d(m Bohuslavice
V roce 2005 bylo zadáno vybraným architektonickým kancelá ím vypracování
alternativní architektonické studie centra obce, umíst ní obecního ú adu, domova senior* a
dalších $inností a služeb, které v naší obci chybí nebo jsou nedostate$n zajišDovány. Po
seznámení obecního zastupitelstva i ve ejnosti s vypracovanými návrhy bylo rozhodnuto
obecním zastupitelstvem umístit obecní ú ad a další pot ebné $innosti a služby nezbytné k
uspokojení pot eb obyvatel a jejich rozvoj do p istaveného a opraveného stávajícího objektu
obecního ú adu..
Prostory pro výkon státní správy a samosprávy jsou v sou$asné dob umíst ny v naprosto
nevyhovujících prostorech bývalé obecní školy, druhé nejstarší budovy v obci. V objektu,
postaveném v první polovin 19. století, byly umíst ny 3 vícet ídky a byt ídícího. Po druhé
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sv tové válce, ve které byl objekt zna$n poškozen, byl opraven do dnešní podoby. Objekt je
$áste$n podsklepen, neizolován proti spodní vod a zemní vlhkosti, nezateplen. Energetické
rozvody jsou na hranici technické životnosti. P ízemí je využíváno jako zaseda$ka, archív,
provizorní ošet ovna d tského a obvodního léka e, provizorní prostory pro služby pedikúry,
manikúry a masáží. V prvním pat e jsou umíst ny kancelá e obecního ú adu a byt
nájemnice, podkroví je nevyužito a slouží v sou$asné dob jako p íležitostný sklad. Do
areálu obecního ú adu je dále za azena dvoupodlažní bývalá klubovna Svazarmu. Sou$ásti
areálu obecního ú adu je rovn ž garáž s parkovacím místem pro malotraktor se skladem a
dílnou. Objekt je jednopodlažní, nezateplený se sedlovou st echou.
Obec Bohuslavice zadala projek$ní kancelá i, která zpracovala vybranou studii,
vypracování projektu pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci
stavby "Obecní d*m Bohuslavice-p ístavba a stavební úpravy. Projektová dokumentace eší
rekonstrukci stávajících objekt* v$. zázemí. Hlavní objekt bude ve všech t ech podlažích
pln využit pro pot eby výkonu státní správy a samosprávy a obecní infrastruktury v$.
pot ebného zázemí. V objektu budou situovány kancelá e starosty, referentky a ú$etní,
kancelá e místostarosty, technika, webmastera a obecního rozhlasu, televize a audiovizuální
technika, spole$ná kancelá p edsed* výbor* a komisí obce a místnost archívu, zasedací
místnosti pro jednání rady, zastupitelstva obce, jednání komisí a výbor*, ob adní síW pro
slavnostní p íležitosti, jednací a klubovou $innost v$. kuchyWky a sociálního za ízení. V
objektu bude dále umíst na obecní knihovna s informa$ním centrem a výpo$etní technikou
pro ve ejný internet, $ekárna a ordinace praktického, d tského léka e a místnosti pro masáže,
pedikúru manikúru a kosmetiku. Objekt bude po rekonstrukci p ístupný v souladu s platnou
legislativou t lesn postiženým ob$an*m.
Do rekonstrukce bude zahrnuta celková sanace objektu v$. izolace proti zemní vlhkosti,
vým na všech instalací a vnit ního vybavení. Vzhledem ke stá í objektu (2. nejstarší objekt v
obci) bude ešen i odpovídající architektonický vzhled.
V rekonstruovaném bývalém objektu bývalé klubovny Svazarmu bude umíst n, na
p echodnou dobu rekonstrukce hlavní budovy, obecní ú ad. V suterénu jsou vyprojektovány
prostory pro údržbá e obce, dílna a garáž obecního služebního vozidla. V garáži a díln bude
ešeno parkování malotraktoru a p ídavných za ízení, sklad materiálu, ná adí a dílna.
Sou$ástí stavby je i dostate$né parkovišt u obecního ú adu, výv sní vitríny i pot ebný
obecní mobiliá . Vypracovaná projektová dokumentace byla podkladem pro vydání
stavebního povolení a realizaci první etapy výstavby, do které byla za azena rekonstrukce
bývalé klubovny Svazarmu, $istírny odpadních vod celého areálu a rekonstrukce garáže a
dílny. První etapa, zrealizována a zkolaudována v roce 2007 a 2008, umožní v pr*b hu
kv tna a $ervna p est hování obecního ú adu a všech ostatních využívaných ploch do
náhradních prostor.
V sou$asné dob p ipravuje obec spole$n s odbornou agenturou HRAT vypracování
žádosti na dotaci v$. nutných p íloh na stavbu „Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a
stavební úpravy“ z Regionálního opera$ního programu NUTS II, Rozvoj venkova.
O$ekáváme, že se poda í s naší žádostí usp t a pomocí dotace ze strukturálních fond* EU
zrekonstruovat druhou nejstarší budovu v obci a vytvo it tak d*stojné prostory pro $innost
státní správy a samosprávy, pro žádané ordinace léka *, knihovny, informa$ního centra a
ve ejného internetu a klubovou a spole$enskou $innost spolk* a organizací p*sobících
v obci.
Ing. Kocián, starosta
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Územní plán obce Bohuslavice
Jak už jsme vám oznámili v b eznovém zpravodaji p ipravuje obec Bohuslavice další
zm nu schváleného územního plánu obce nebo vypracování úpln nového územního plánu.
UpozorWujeme proto ješt jednou všechny ob$any, majitele p*dy, firmy a živnostníky
p*sobící na katastru obce, aby se ve vlastním zájmu seznámili se stávajícím schváleným
územním plánem a jeho $ty mi zm nami, porovnali možnosti využití vlastn ných pozemk*
se svými zám ry a uplatnili p íp. požadavky na zm nu do 31. 5. 2008. Tiskopisy na
uplatn ní požadavk* jsou k dispozici na obecním ú adu. Schválený územní plán obce je
k nahlédnutí na obecním ú adu nebo na webových stránkách obce. Nový územní plán obce
p edstavuje dlouhodobou, $asov a organiza$n náro$nou projek$ní práci na novém zadání,
konceptu a vlastním územním plánu, projednávání a schvalování každého stupn u
ve ejnoprávních a dot$ených orgán* a organizací a v rad a zastupitelstvu obce. Stavební
ú ad v souladu se stavebním zákonem neumožní po schválení zm ny nebo nového územního
plánu jiné využití pozemk* a nevydá územní rozhodnutí v rozporu se schváleným územním
plánem. Je proto ve vlastním zájmu všech ob$an*, vlastník* pozemk* a firem p*sobících
v Bohuslavicích, aby si ov ili možnosti stávajícího územního plánu a v$as uplatnili své
požadavky. Na pozd jší požadavky nebude brán vzhledem k v cné a $asové náro$nosti
z etel.
Ing. Kocián, starosta

Fórum ob an; Bohuslavic
Pro ob$any Bohuslavic a nejenom pro n , je p ipraveno fórum, kde najdou všichni
místo pro názory, p ipomínky, nám ty a dotazy.
Fórum je standardní, jak jej v tšina zná z ostatních server*. Ovládání a p ispívání je
zcela intuitivní. Pokud kliknete na položku Fórum v horní lišt naho e nebo v levém menu na
webových stránkách obce Bohuslavice http://www.bohuslaviceuhlucina.cz, budete
p esm rování na Fórum (adresa fóra: http://bohuslavice.phorum.cz). Zde najdete seznam
diskutovaných oblastí. Po kliknutí na oblast se dostanete na témata diskuze. Jako
neregistrovaní $lenové fóra m*žete pouze $íst. Pokud chcete odpovídat na p ísp vky, tak se
sta$í zaregistrovat.
Postup p0i registraci:
1) Vpravo naho e klikn te na možnost registrovat.
2) P e$t te si ustanovení a stiskn te tla$ítko Souhlasím s t mito podmínkami.
3) VyplWte pat i$né údaje, opište kód z obrázku.
4) E-mail vyplWte Váš osobn používaný, protože Vám na n j p ijde aktiva$ní odkaz.
5) Odešlete formulá (Stiskem tla$ítka Odeslat ve spodní $ásti stránky).
6) Klikn te na aktiva$ní odkaz z došlého e-mailu.
7) M*žete se p ihlásit do fóra a doplnit si sv*j profil v uživatelském panelu na fóru
nap . obrázkem, podpisem atd. (oznámení o aktivaci vám p ijde na e-mail).
Od té chvíle pak m*žete reagovat na p ísp vky, zakládat nová témata, diskutovat,
upravovat sv*j uživatelský profil na fóru, posílat soukromé zprávy dalším ú$astník* fóra atd.
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V p ípad jakýchkoli problém* p i registraci nebo pokud budete mít další dotazy, pišt
administrátor*m a moderátorovi fóra:
Administráto i fóra:
Jan Miketa: mikosh@seznam.cz
Ji í Kocián: kocianjiri@gmail.com
Moderátor fóra:
Petr Kocián: kocian_p@centrum.cz
Univerzální e-mail: bohuslavickeforum@gmail.com
Správa Fóra ob$an* Bohuslavic

Sb'r nebezpe ného a velkoobjemového odpadu
Sb r nebezpe$ného a velkoobjemového odpadu bude v naší obci proveden v sobotu
31. 5. 2007 v dob od 8.00 do 13.00 hod na prostranství p ed Kulturním domem. V tuto dobu
budou p ítomni pracovníci OZO Ostrava s technikou na zpracování a odvoz odpadu. Ob$ané
obce budou moci p ivézt jakýkoliv odpad krom stavební sut a zeleného bioodpadu. Odpad
odeberou pracovníci OZO a ihned jej rozt ídí a zpracují. Osamoceným starým ob$an*m
nabízí obecní ú ad na základ jejich výzvy odvoz od rodinného domku ke kulturnímu domu.
Prosíme, abyste odvoz nenechávali na poslední chvíli v sobotu. Sb r nebezpe$ného a
velkoobjemového odpadu není ur$en pro firmy a živnostníky, kte í si musí likvidaci odpadu
zajistit u fy OZO smluvn .
Ing. Kocián, starosta

ZŠ a MŠ Bohuslavice – p ísp'vková organizace
V poslední dob p ibývá stížností z ad ob$an* na chování d tí na ve ejnosti.
Ob$an*m vadí lhostejnost p i napomínání, sprosté vyjad ování, projevy vandalismu na
spole$ném majetku, nepo ádek na ve ejných prostranstvích a zastávkách, kou ení, pití
alkoholu, bohužel i konzumace drog a další nevhodné chování. N které skutky, i když nebyl
zjišt n pachatel, mají charakter závažn jších p estupk*, které mohou mít za následek hmotné
škody p íp. ublížení na zdraví.
Je zcela p irozené, že každý z rodi$* i pedagog* p eje vlastním i sv eným d tem to
nejlepší a chce jim zajistit spokojenou budoucnost. Tu zajistíme dobrou p íkladnou
výchovou, kontrolou a p i p ekro$ení psaných i nepsaných pravidel i trestem. Hlavní
odpov dnost za dít je na rodi$ích. Ti by m li mít starost nejen o hmotné zabezpe$ení, ale
p edevším o jejich výchovu a vzd lání. Zájem o dít by m l vést ke spolupráci se školou,
protože soulad mezi p*sobením rodiny a školy je d*ležitý. Nedostatek $asu na výchovu d tí,
lhostejnost a svalování viny na školu nic nevy eší a p inese další problémy.
O tom, že ne všichni rodi$e p istupuji zodpov dn k výchov a kontrole svých d tí,
sv d$í výsledky dotazníkového šet ení, provedené v naší škole na vyšším stupni. Pro
zlepšení celkové situace je nutné p ijmout zodpov dnost, zm nit ze strany rodi$* lehkovážný
p ístup k výchov d tí, p idat na p ísnosti, zavést chyb jící kontrolu a tam, kde to škola
požaduje, zahájit spolupráci. Vychovat z našich d tí dobré, poctivé a zodpov dné lidi je
v zájmu nás všech.
-6-
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETKENÍ
(D – dívky, H – hoši)
A) DOMÁCÍ PKÍPRAVA
1. Na vyu ování se p0ipravuji
T0ída
Denn
Nárazov
V*bec ne

6.
D-6
H-3
D-3
H-4
D-0
H-0

7.
D-7
H-5
D-5
H-4
D-1
H-1

8.
D–7
H–2
D–6
H–8
D–1
H–1

9.
D-3
H-2
D-5
H-4
D-2
H-5

Celkem
D – 23
H - 12
D - 19
H - 20
D-4
H-7

2. Rodi e se m ptají na m;j pobyt ve škole – prosp ch a chování
T0ída
Denn
Ob$as
V*bec ne

6.
D-1
H-3
D-8
H-4
D-0
H-0

7.
D-8
H-3
D-5
H-7
D-0
H-0

8.
D–7
H–5
D-5
H–5
D–2
H–1

9.
D-5
H-3
D-2
H-4
D-3
H-4

Celkem
D - 21
H - 14
D - 20
H - 20
D-5
H-5

7.
D-1
H-1
D-4
H-7
D-6
H-1
D-2
H-1

8.
D–1
H–1
D–4
H–5
D–4
H–5
D–5
H–0

9.
D-2
H-6
D-3
H-5
D-3
H-0
D-2
H-0

Celkem
D-4
H-8
D - 16
H - 22
D - 17
H-8
D-9
H-1

8.
D–3
H–3
D – 11
H–8

9.
D-3
H-3
D-7
H-8

Celkem
D - 16
H - 11
D - 30
H - 28

3. Nad p0ípravou do školy strávím
T0ída
Žádný $as
P*l hodiny
Hodinu
Víc jak hodinu

6.
D-0
H-0
D-5
H-5
D-4
H-2
D-0
H-0

4. Rodi e dohlížejí na moji p0ípravu do školy
T0ída
Ano
Ne

6.
D-5
H-2
D-4
H-5

7.
D-5
H-3
D-8
H-7
-7-
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5. Rodi e mi pravideln kontrolují žákovskou knížku
T0ída
Ano
Ne

6.
D-6
H-4
D-3
H-3

7.
D - 11
H-1
D-2
H-9

8.
D – 10
H-8
D-4
H-3

9.
D-5
H-4
D-5
H-7

Celkem
D - 32
H - 17
D - 14
H - 22

6. Rodi e se ptají, s kým a jak trávím volný as
T0ída
Ano

6.
D-6
H-3
D-3
H-4

7.
D-8
H-5
D-5
H-5

8.
D - 10
H-9
D-4
H-2

9.
D-6
H-6
D-4
H-5

Celkem
D - 30
H - 23
D - 16
H - 16

T0ída
V 20 hodin

6.
D-1

7.
D-1

8.

9.

V 21 hodin

D-3
H-1
D-2
H-3
D -1

D-4
H-1
D-5
H-3

D-2
H-2
D-5
H-4
D-2
H-2

D-1
H-3

H-2
D-5
H-1

H-2
D-6
H-5

Celkem
D-2
H-0
D-9
H-5
D - 15
H - 10
D-4
H-7
D-1
H-5
D - 15
H - 12

Ne
7. V týdnu chodím spát

V 22 hodin
V 23 hodin

H-2
D-1

Ve 24 hodin
Jak chci

H-1
D-2
H-2

D-2
H-4

H-1
D-3

B) PREVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
1. Zkoušeli jste pít alkohol
T0ída
Nepiji
Piji výjime$n
/párkrát do roka/

6.
D-5
H-5
D-3
H-2

7.
D-8
H-4
D-4
H-5

8.
D-5
H-3
D-8
H-6

9.
D-2
H-3
D-7
H-5

Celkem
D - 20
H - 15
D - 22
H – 18

Piji nepravideln
/i n kolikrát do m síce/
Piji pravideln
/i n kolikrát do týdne/

D-1
H-0
D-0
H-0

D-1
H-1
D-0
H-0

D-1
H-2
D-0
H-0

D-1
H-3
D-0
H-0

D-4
H-6
D-0
H-0
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2. Zkoušeli jste kou0it cigarety?
T0ída
Nekou ím

6.
D-7
H-3
D-2
H-3
D-0
H-1
D-0
H-0

Pouze výjime$n
/párkrát do roka/
Nepravideln
Denn

7.
D - 10
H-3
D-3
H-3
D-0
H-1
D-0
H-3

8.
D-5
H-4
D-5
H-4
D-3
H-1
D-1
H-2

9.
D-4
H-2
D-2
H-1
D-3
H-5
D-1
H-3

Celkem
D - 26
H - 12
D - 12
H - 11
D-6
H-8
D-2
H-8

7.
D-2
H-3
D-0
H-0

8.
D-2
H-3
D-0
H-0

9.
D-2
H-5
D-1
H-0

Celkem
D-6
H - 11
D-1
H-0

3. Zkoušeli jste n jakou drogu?
T0ída
Kou ení marihuany
[ichání t kavé látky

6.
D-0
H-0
D- 0
H-0

Anonymního dotazníkového šet ení se zú$astnilo 85 žák* 6. – 9. ro$níku.
V 0ím, že vyhodnotíte informace a stanete se našimi spojenci na cest kvalitní výchovy
a vzd lávání vašich d tí!
Mgr. Dagmar Fojtíková, editelka ZŠ a MŠ

Ing. Kurt Kocián, starosta
PKIJÍMACÍ KÍZENÍ
na st ední školy prob hlo 21. 4. 2008

P0ehled po tu vycházejících žák;
T0ída

Po et chlapc;

Po et d v at

Celkový po et

9.
7.
5.

12
1
0

13
3
3

25
4
3

Umíst ní žák; 9. t0ídy na jednotlivých typech škol
Typ školy

Po et chlapc;

Po et d v at

Celkový po et

Gymnázium
SOŠ
SOU

0
5
7

1
8
4

1
13
11

-9-
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Umíst ní žák; 7. t0ídy na jednotlivých typech škol
Typ školy

Po et chlapc;

Po et d v at

Celkový po et

Gymnázium

1

3

4

Na Gymnázium Josefa Kainara do Hlu$ína se hlásilo 85 uchaze$*. T i z našich žák* se
umístili u p ijímacích zkoušek v první desítce (Jarmila Ku erová, Marie Ju0íková,
Kryštof Švub, Lenka Kosková)

Umíst ní žák; 5. t0ídy na jednotlivých typech škol
Typ školy

Po et chlapc;

Po et d v at

Celkový po et

Gymnázium

0

3

3

Všechny t i žákyn byly p ijaty na Biskupské gymnázium v Ostrav (Marie Janošová,
Veronika Lišková, Anna Pudichová)

Umíst ní žák; 9. t0ídy v jednotlivých okresech
Okres
Opava
Ostrava
Bruntál
Karviná

Po et chlapc;
5
7
0
0

Po et dívek
Celkový po et
11
16
0
7
1
1
1
1
Dagmar Fojtíková, Mgr. - \Š

VÝSLEDKY VUDOMOSTNÍCH SOUTUŽÍ
Olympiáda v zem pise
Krajské kolo
Po velkém úsp chu v okresním kole a postupu dvou našich žák* T.Kriebla a
K.Švuba do krajského kola za$alo období, které bylo v nováno p íprav a opakování. Oba
neponechali nic náhod a sv domit a odpov dn pracovali s mapami, u$ebnicemi a
informacemi podle zadaných témat.
V den konání krajského kola – 15.dubna – jsme odjeli do St ediska volného $asu
v Ostrav , kde sout ž nejlepších ú$astník* okresních kol prob hla.
Také krajské kolo skon ila velkým úsp chem našich žák;. V kategorii B obsadil Kryštof
ŠVUB krásné tvrté místo. Ješt lépe se da ilo Tadeáši KRIEBLOVI. V kategorii A nebyl
nikdo úsp šn jší a lepší. Žák naší školy zvít zil a postoupil do celostátního kola, které
prob hne v Plzni 4. kv tna. Bude reprezentovat sebe, školu, okres a Moravskoslezský kraj a
ur$it mu každý p eje, aby se mu da ilo co nejlépe.
Ob ma našim žák;m pat0í velká pochvala za dlouhodobou p0ípravu a p0íkladnou
reprezentaci naší školy.
Eurorebus
Školní kola
Od podzimních m síc* probíhal už 13. ro$ník dvou Koresponden$ních kol a
Elektronická kola, z nichž první $ty i byla zapo$ítána do individuálních výsledk* a do
výsledk* školních t íd.
- 10 -
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V naší škole se zapojily t ídy VI., VII. a VIII., celkem šedesát dva žák*. Na základ
výsledk* byla nejlepší t ídní družstva pozvána do další $ásti sout že.
Ve0ejná Krajská kola
V ned li 27.4.2008 se v Opav konalo ve ejné Krajské kolo Hlavní sout že školních
t íd. Šestou t0ídu jeli zastupovat v Kategorii ZŠ01 lenové družstva – Martina
Sýkorová, Tadeáš Kriebel a Martin Miketa.
Do sout že v Kategorii ZŠ02 byli pozváni žáci osmé t0ídy – Veronika
Malcharková, Bára Kozáková a Roman Sýkora.
Osmáci si vedli velmi dob e a skon$ili na 15.míst .
Výborn si vedli zástupci šesté t0ídy, obsadili 3. místo a pojedou sout žit do
celostátního kola, které se koná 13.6.2008 v Praze. Mnoho úsp ch;!
Všem, kte0í n kolik m síc; úsp šn plnili zadané úkoly a úsp šným reprezentant;m
z krajského kola pat0í hodn velká pochvala!
Mgr. A.Hampel, u$itel
Okresní kolo matematické olympiády
Prob hlo 10. 4. 2008.
V kategorii 6. t íd se sout že zú$astnilo 36 žák* ze škol opavského okresu. Naši školu
zastupovali Tadeáš Kriebel a Martin Miketa.
• 1. místo - Tadeáš Kriebel
• 8.-11. místo - Martin Miketa
V kategorii 7. t íd se sout že zú$astnilo 46 žák* ze škol opavského okresu. Naši školu
zastupovali Jarmila Ku$erová a Kryštof Švub.
• 1. místo - Jarmila Ku erová
• 12. místo - Kryštof Švub
V kategorii 8. t íd se sout že zú$astnilo 45 žák* ze škol opavského okresu. Naši školu
zastupovali Roman Sýkora a Vojt ch Benek.
• 5.-7. místo - Roman Sýkora
Okresní kolo Pythagoriády
Se uskute$nilo 25. 4. 2008.
V kategorii 6. t íd se sout že zú$astnilo 46 žák* opavského okresu.
• 5. místo - Tadeáš Kriebel
• 11.-13. místo - Martin Miketa
V kategorii 7. t íd se sout že zú$astnilo 46 žák* opavského okresu.
• 4.-6. místo - Jarmila Ku erová
• 5.-13. místo - Kryštof Švub
Všem žák;m pat0í pod kování a pochvala za vzornou reprezezentaci školy!!!
- 11 -
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Matematický klokan 2008
Letošní mezinárodní sout ž Matematický klokan prob hla 27. b ezna 2008. Sout že se
zú$astnili všichni žáci 2. až 9. ro$níku. Nejprve žáci za$ali ešit matematickou $ást, která
byla rozd lena na $ty i kategorie.
V kategorii Cvr$ek ešili matematické p íklady žáci 2. a 3. t ídy, v kategorii Klokánek
sout žili žáci 4. a 5. t ídy, v kategorii Benjamín zvládali úkoly žáci 6. a 7. t ídy a v kategorii
Kadet po$ítali složité matematické p íklady žáci 8. a 9. t ídy. V kategorii Cvr$ek mohli žáci
získat maximáln 60 bod*. V kategoriích Benjamín, Klokánek a Kadet mohli žáci získat
maximáln 120 bod*.
Potom prob hly volné disciplíny, které byly v duchu botaniky. Žáci m li možnost
vyrobit si, nakreslit a naaranžovat r*zné kv tiny, kytky a kyti$ky. Také žáci s klokanem
zpívali, skákali a sout žili.
Vyhodnocení sout že matematický klokan 2008
CVRXEK
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Radek Krištof (3. t ída, 56 bod*)
Gabriela Vitásková (3. t ída, 54 bod*)
Ester Ostárková (3. t ída, 51 bod*)

KLOKÁNEK
1. MÍSTO
Anna Ku$erová (5. t ída, 95 bod*)
2. MÍSTO
Veronika Lischová (5. t ída, 89 bod*)
3. MÍSTO
Petr Štefek (5. t ída, 87 bod*)
BENJAMÍN
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Jarmila Ku$erová (7. t ída, 115 bod*)
Tadeáš Kriebel (6. t ída, 92 bod*)
Nikol Slaná (7. t ída, 86 bod*)

KADET
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Roman Sýkora (8. t ída, 69 bod*)
Veronika Zelinová (9. t ída, 63 bod*)
Martina Gaidová (8. t ída, 43 bod*)
Vyhodnocení volných disciplín

Nižší stupeY
Kv ty, kytky, kyti ky
1. MÍSTO
Michal Freisler (5. t ída)
2. MÍSTO
Vendula Malohlavová (4. t ída)
3. MÍSTO
Daniel Kud la (2. t ída)
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V domostní sout ž
1. MÍSTO
Anna Pudichová (5. t ída)
2. MÍSTO
Lukáš Freisler (3. t ída)
3. MÍSTO
Št pán Ostárek (5. t ída)
Ská eme jako klokani
1. MÍSTO
Hana Kocurová (4. t ída)
2. MÍSTO
Marie Janošová ml. (5. t ída)
3. MÍSTO
Veronika Lischová (5. t ída)
Klokani také zpívají
1. MÍSTO
Natálie Vinarková (2. t ída)
2. MÍSTO
Kristýna Kud lová (4. t ída)
3. MÍSTO
Daniela Borovi$ková (3. t ída)
Vyšší stupeY
Klokan v dopravní výchov
1. MÍSTO
Martin Kokeš (8. t ída, 24 trestných bod*)
2. MÍSTO
Marek Kašný (6. t ída, 25 trestných bod*)
3. MÍSTO
Rober Kocur (9. t ída, 27 trestných bod*)
Klokani sout ží
1. MÍSTO
Adéla Poštulková (7. t ída, 196 bod*)
2. MÍSTO
Kate ina Klímková (9. t ída, 169 bod*)
3. MÍSTO
Lukáš Halfar (9. t ída, 161 bod*)
Pracovní innosti na téma Botanika
1. MÍSTO
Barbora Veverková (8. t ída)
2. MÍSTO
Martina Gaidová (8. t ída)
3. MÍSTO
Pavla Štefková (9. t ída)
Aranžování
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Martina Poštulková (6. t ída)
Veronika Zelinová (9. t ída), Vanda Zelinová (6. t ída)
Barbora Dostálová (6. t ída)

Hrátky s eštinou
1. MÍSTO
Jarmila Ku$erová (7. t ída)
2. MÍSTO
Veronika Breuerová (9. t ída)
3. MÍSTO
Zuzana Kubíková (9. t ída)
Výtvarná výchova na téma Botanika
1. MÍSTO
Jana Vitásková (9. t ída)
2. MÍSTO
Vojt ch Klímek (7. t ída)
3. MÍSTO
Martina Sýkorová (6. t ída)
Mgr. Karla Poštulková
- 13 -
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Sportovní sout že
FLORBAL - XEZ STREET HOCKEY 2008
V p edkole finále turnaje,jehož se ú$astní stovky družstev a žák* t etích až sedmých
t íd základních škol, nám los ur$il družstvo ZŠ Dolní Benešov. Velikost t locvi$ny i kvality
hrá$* soupe e se projevily ve výsledku 0 : 6 v prvním utkání.Ve h e tak velký rozdíl nebyl.
Výkon našeho družstva v odvetném zápase p isp l k vyrovnanému pr*b hu. N kolik sekund
p ed koncem se soupe ujal vedení a zvít zil 5 : 4, ale naši mladší hrá i zaslouží
pod kování za p0edvedenou hru. Školu reprezentovali – branká i M.Freisler a L.Freisler
a hrá$i v poli F.Kocur, Š.Ostárek, P.Joško, P.Cigán, M.Miketa (všichni 3.-6.t .) a
P.Prchala (jediný ze 7.t .).
ODBÍJENÁ
Školní kolo chlapc;
P estože ani po$et t íd a ani po$et žák* nedovolí, aby se mohlo uskute$nit velké školní
kolo, utkala se v pátek 4. dubna družstva 8. t ídy (V.Benek, M.Ch0ibek, L.Kocur,
M.Kokeš, J.Poštulka, R.Sýkora a M.Šimoník) a zástupci 9. t ídy (T.Fichna, R.Kocur,
M.Liška, O.Poslední, J.Richter a O.Svoboda). Hra sice nebyla na vysoké úrovni, ale ob$as
p ipomínala volejbal. Lepším družstvem se ukázali chlapci z deváté t ídy, když vyhráli 2:1
(25:15; 21:25; 15:6). Nejlepší hrá$i jeli reprezentovat naši školu v okrskovém kole.
Okrskové kolo okresního finále
Ve st edu 9. dubna prob hla v t locvi$nách šesti škol okrsková kola. Naši zástupci odjeli do
Dolního Benešova. Družstvo tvo ili – M.Šimoník, J.Poštulka, L.Kocur (8.t0.), O.Poslední,
T.Fichna, M.Liška a R.Kocur (9.t0.) a snažili se, bojovali, ale soupe i se ukázali lepší.
Kone$né po adí: 1. ZŠ Dolní Benešov 4 body
2. ZŠ Opava, Vrchní 3 body
3. ZŠ Bohuslavice
2 body
Za snahu, bojovnost a ochotu reprezentovat školu pat0í všem pochvala!
FOTBAL
Coca-Cola Školský pohár 2008
Po n kolika odkladech – špatné po$así – se v úterý 22.4. uskute$nilo 1. kolo turnaje. Velmi
chladné po$así doprovázelo utkání, která se hrála v Háji ve Slezsku. Náš tým tvo ili
T.Fichna (branká ), R.Kocur, O.Poslední, M.Vitásek (9.t0.), V.Benek, L.Kocur, D.Kocur
(8.t0.), T.Diehel, P.Prchala (7.t0.) a P.Cigán (6.t0.).
V prvním utkání prohrálo naše družstvo s Velkými Hošicemi 0 : 3. Ve druhém zápase
proti ZŠ Háj ve Slezsku vst elil M.Vitásek dv branky a ty zajistily naše t sné vít zství 2 : 1.
V posledním utkání bylo vít zství našeho soupe e z Dolního Benešova 6 : 0 ješt milosrdné.
Hrálo se na jednu branku. Po adí turnaje: 1. ZŠ Dolní Benešov 25:0 9 bod*
2. ZŠ Velké Hoštice 5:12 4 body
3. ZŠ Bohuslavice
2:10 3 body
4. ZŠ Háj ve Slezsku 3:13 1 bod
Snaha a bojovnost našemu družstvu nechyb la a za to mu pat0í pod kování!
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Minifotbal
Ve st edu 23. dubna se jedno z osmi okrskových kol okresního finále konalo, za naší ú$asti,
v Dolním Benešov . V brance se snažil chytat st ely soupe * T.Fichna, vst elit branky
soupe *m se pokoušeli R.Kocur, O.Poslední, M.Vitásek (9.t0.), V.Benek, L.Kocur,
D.Kocur (8.t0.), T.Diehel (7.t0.) a P.Cigán (6.t0.). Fotbal na menším h išti a s menšími
brankami zvládli lépe chlapci ze ZŠ Opava, Vrchní - výsledek 0:4 a z Dolního Benešova –
porážka 0:7. Našt stí naše družstvo brankami O.Posledního (4 br.), V.Benka (1 br.) a
M.Vitáska (1 br.) porazilo chlapce ze ZŠ Opava, Šrámkova 6:0. Záv re$ná tabulka:
1. ZŠ Opava, Vrchní
11:2
9 bod*
2. ZŠ Dolní Benešov
16:3
6 bod*
3. ZŠ Bohuslavice
6:11
3 body
4. ZŠ Opava, Šrámkova 2:19
0 bod*
Soupe0i byli lepší, ale pochvalu si zástupci naší školy zaslouží!
ŠACHY
Krajský turnaj v rapid šachu
V sobotu 5. dubna jsme se v dosti velkém po$tu – dv d v$ata a osm chlapc* –
vypravili do KD v Dolním Benešov , kde se konal nejv tší turnaj na záv r šachové sezony.
V t žké konkurenci se naši žáci umístili dob e nebo velmi dob e.
V kategorii do 10 let obsadil J.Pašek t icáté místo, v turnaji do 12 let skon$ila
A.Pudichová $tvrtá mezi d v$aty, Š.Ostárek t ináctý, V.Mi ka dvacátý $tvrtý a A.Matýsek
t icátý druhý mezi chlapci.
V kategorii do 18 let pat í V.Benkovi dvacáté osmé místo a D.Janeckému t icáté
místo. Kategorie do 14 let byla pro naše žáky nejúsp šn jší. J.Ku erová skon$ila pátá mezi
d v$aty, R.Mi ka obsadil devatenácté a P.Prchala sedmnácté místo mezi chlapci.
T.Kriebel (MSA D.Benešov) a žák VI.t ídy naší školy v tomto turnaji zvít zil a
sou asn se stal p0eborníkem Severomoravského kraje. Vynikající úsp ch!
Všem mladým šachist;m naší školy pat0í pod kování a pochvala za úsp chy, které
v tomto i dalších turnajích dosáhli!
Mgr. A. Hampel, u$itel
Organizace v obci
SK BOHUSLAVICE
„A“ mužstvo
S $erstvou posilou ješt t sn p ed koncem p estupního termínu jsme na$ali další cestu
za záchranou v divizi. Na hostování do konce sezóny se nám povedlo získat Václava Cvernu
z FC Vítkovice. Tento 19-tiletý fotbalista má na svém kont i 6 start* v druhé nejvyšší
sout ži práv za Vítkovice. A uvedl se parádn , když v utkání s Orlovou vst elil branku hned
v 19. minut svého prvního utkání za Bohuslavice. Dan Buhla zahrával z levé strany roh,
Tomáš Buchta jej hlavou prodloužil a z voleje skóroval zblízka Cverna. V 68. minut vystihl
p ihrávku host* Fejer$ák, našel na levém k ídle Buhlu a jeho p etažený centr si v souboji
s Odstr$ilíkem obránce Orlové srazil na b evno vlastní branky. Mí$ se odrazil k nekrytému
Adamovi a ten pohotov zvýšil na 2:0. Hosté, v té dob nejúsp šn jší mužstvo jara, vzpáp tí
snížili. K odraženému mí$i se dostal Drozd a p knou ranou upravil na kone$ných 2:1.
Rozruch ješt zp*sobil moment z poslední minuty. To po nepovedeném odkopu Odstr$ilíka
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padal mí$ do naší branky a po souboji Ondry Jurase s úto$níkem host* tam i skon$il.
Rozhod$í odpískal faul na našeho branká e, což se po studiu videozáznamu ukázalo jako
správné rozhodnutí. Další utkání ve Slavi$ín se nám nepovedlo. Domácí vedli už 3:0 a byli
lepší. Nám se ale povedlo b hem dvou minut vyrovnat po standartních situacích (Odstr$ilík a
Krupa). Rozhod$í, ale hned v záp tí op t uvedl vše na pravou míru. Vymyslel si penaltu,
kterou domácí prom nili a o utkání bylo rozhodnuto. Sta$ili jsme již jen korigovat krásno
hlavi$kou Cverny v samém záv ru utkání. Prohráli jsme tak ve Slavi$ín 5:3. V dalším
klí$ovém utkání jsme p ivítali Frenštát, který podobn jako my se pohybuje ve spodních
patrech tabulky. Bohužel ani p es velice dobrý výkon (první polo$as byl asi náš nejlepší
výkon v*bec za poslední roky) se nám nepovedlo skórovat. Hosté hru ve druhém polo$ase
srovnali a smírn bez branek nakonec skon$ilo i celé utkání. To samoz ejm vyhovovalo
více host*m. V posledním dubnovém utkání jsme zajížd li k soused*m v tabulce,
Napajedl*m. P estože jsme m li více jasných brankových p íležitostí, vraceli jsme se bez
bodu. Lu_kovi Odstr$ilíkovi obránci dvakrát vykopli hlavi$ku z brankové $áry, když
branká byl již p ekonán a Cverna trefil ty$. Bohužel v 81. minut rozhodl domácí Samsonek
krásnou st elou do šibenice a všechny body z*staly v Napajedlech. Tím jsme bohužel již
ztratili bezprost ední kontakt se st edem tabulky a z*stali jsme spole$n s Haví ovem a
Vsetínem na chvostu tabulky.
Na záv r op t n kolik poznámek a podn t* k zamýšlení. První: op t vyzývám a
prosím všechny majitelé ps*. Náš areál není ur$en pro ven$ení ps*! V areálu si hrají malé
d ti, m jte to prosím na pam ti. Pokud se situace nezm ní bude vyhlášen úplný zákaz vstupu
do areálu se psy, na který samoz ejm doplatí jako vždy ti slušní. Jenže jinak to asi u nás
nejde. Samoz ejm v p ípad , že se situace nezm ní budu v p íštím „Zpravodaji“ jmenovat
h íšníky. Zadruhé: máme veliké št stí, že nemáme hospodu za hrací plochou. Protože pak by
p es ni asi vedla p šinka jako ve filmu „Kožené slunce“. Ovšem n kolik lidí by bylo
spokojených, jelikož by ušet ili pár krok*. Bohužel op t dob e mín né rady nebyly
vyslyšeny a tak jsme museli p istoupit k nep íjemnému ešení a uzamknout jednu z branek
na tenisový kurt, který sloužil jako zkratka do hospody. V lét budeme tenisový kurt
opravovat a asi nebude jiná možnost než jej zamykat a p*j$ovat zájemc*m o sportování
klí$e. Ješt št stí, že jsme mezi kurt a plechový p íst ešek zhotovili plot. Byl jsem proti
v naivní d*v e v lidský rozum. Dnes musím uznat, že pesimisté m li pravdu a nebýt tohoto
plotu byla by již nov zasetá tráva zcela zašlapána. A další p ipomínka. Odpadky pat í do
popelnice, ne na zem. Budeme se snažit zvýšit po$et odpadních koš*, ale myslím, že již dnes
je jejich po$et dostate$ný a p esto se odpadky válejí po zemi jen n kolik krok* od
odpadkových koš*. A poslední prosba. Prosím všechny d ti (a za ty menší jejich rodi$e) aby
neházeli kameny na hrací plochu. P i najetí na v tší kameny seka$kou dochází k destrukci
žacích nož*, jejichž náhrada není levnou záležitostí. D kuji za pochopení.
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK Bohuslavice
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„B“ mužstvo
„B“ mužstvo zajížd lo 6.4. do Sudic, kde podlehlo místnímu týmu 5:2. Po prvním
polo$ase, který skon$il 0:0, domácí b hem 25 minut druhé p*le nast íleli do naší sít p t
branek. V posledních minutách korigovali Aleš Bar$ a Jan Lampa na kone$ných 5:2.
Další utkání odehrálo naše rezervní mužstvo na domácím h išti proti Kobe icím „B“.
Hosté se ujali v první p*li vedení 1:0 po chyb našich obránc*. Ve druhém polo$ase
vyrovnal z penalty Ji í Blokša a n kolik minut p ed koncem utkání za ídil Petr Krupa
hlavi$kou vít zství Bohuslavic.
Následovalo st etnutí v Horní Lhot . Po bezbrankovém prvním polo$ase domácí celou
druhou p*li bohuslavické p ehrávali a jen díky výbornému výkonu branká e Dalibora Blokši,
který domácím chytil i penaltu, odjeli naši hrá$i jen s nejt sn jší prohrou 1:0.
V p íštím týdnu zajížd lo naše „B“ mužstvo do Bolatic, kde se v derby st etlo
s místním rezervním mužstvem. Po bezbrankovém prvním polo$ase domácí nast íleli p t
branek a utkání tak skon$ilo potupnou prohrou 5:0.
„B“ mužstvo je po šestnácti odehraných kolech na 4. míst okresní sout že III. t ídy.
Dorost
Dorostenci vyhráli hned ve svém prvním jarním utkání na h išti Mokrých Lazc* 0:1,
když se trefil Vojt ch Janoš. Následn dorostenci prohráli doma s Pustou Polomí 1:3
(branka: Václav Kopka) a remizovali s Hn vošicemi 0:0. Na h išti první Hati prohráli 3:0.
Následovalo st etnutí s Bolaticemi, se kterými doma prohráli 2:3, když skórovali Václav
Kopka a Vojt ch Janoš.
Dorostenci jsou po osmnácti odehraných kolech na 12. míst okresního p eboru.
Žáci
Žáci prohráli doma s Darkovicemi 0:3. V Šilhe ovicích vyhráli po brance Martina
Šimoníka 0:1. Následovalo domácí utkání s B lou, kterou p ehráli 2:0. Na h išti druhých
Strahovic prohráli 2:0.
Žáci jsou po t inácti odehraných kolech na 7. míst okresní sout že.
Mini žáci
Mini žáci vyhráli v Kobe icích 2:4, a následn prohráli 3 utkání. S Krava emi doma
1:4, v Opav s SFC Opava 4:0 a doma s FC Hlu$ín 0:12.
Mini žáci jsou po $trnácti odehraných kolech na 6. míst okresní sout že p ípravek.
Aktuální výsledky utkání všech mužstev SK Bohuslavice sledujte v aktualitách na
obecních webových stránkách http://www.bohuslaviceuhlucina.cz, kde pod odkazem Sport
v menu najdete i rozpis utkání se všemi výsledky dosud odehraných utkání jednotlivých
mužstev klubu.
Ji í Kocián

FBC Vlašák Bohuslavice
Zhodnocení sezóny 2007/2008
Junio0i
Nevím, jestli m*žeme být spokojeni s umíst ním. Po prvních $ty ech turnajích jsme
sahali na p í$ky nejvyšší a byli jsme ur$it p ekvapením sout že. Bohužel p išla únava,
pokles formy, zdravotní problémy a prudký pád do spodní $ásti tabulky. P esto si myslím, že
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se nemusíme styd t za p edvedené výkony, vyjma dvou utkání jsme p edvád li solidní
florbal a kluci nabyli obrovských zkušeností, které ur$it v letech p íštích zúro$í v mužské
kategorii. Takže jsme spokojeni, hrát ve druhé lize byl pro Bohuslavice obrovský úsp ch.
V ím, že p ijdou další.
Muži
U muž* jsem trochu zklamán, v ili jsme, že budeme hrát o postup,
ale výpadek junior* poznamenal i výsledky muž*. Osu celku muž* tvo í ti nejlepší junio i a
jejich výkony k lepšímu umíst ní pot ebujeme.
Dokon$íme sezónu 12. 4. posledním turnajem muž* a pak už jen do konce dubna vyb háme
únavu.
Na letní m síce p ipravujeme seriál t í nebo $ty turnaj* pod pracovním názvem
„Open Prajz Tour“. Budou to venkovní turnaje na um lém povrchu a hrát se bude 3 + 1.
Zakon$ení bude v Bohuslavicích. Pak si dáme pauzu a p íprava za$ne v srpnu soust ed ním
ve Vrbn pod Prad dem. Pojedeme tam už pot etí za sebou. Do p íští sezóny už nebudeme
p ihlašovat juniory. Nebudeme mít dosta$ující kádr na druhou ligu. O to usilovn ji se
budeme v novat mládeži a p ihlásíme do sout že i starší žáky.
Cíle jsou jasné. Muži postup a žáci slušné výsledky.
Hodnotit jednotlivé hrá$e je velmi složité. I když se zrovna týmu neda ilo, všichni
hrá$i dávali do zápasu všechny síly a srdí$ko. Výborn se do juniorského týmu za adil
Tomáš Zwinger. Velmi stabilní a vynikající výkony podávali kapitán Jakub Kocur a jeho
spoluhrá$ z první ady Ond ej Birtek, který se v kanadském bodování umístil na výte$ném
druhém míst . Pokud hráli, tak i Petr Bažan a Šimon Cigán v obran podávali spolehlivé
výkony. A sehraná dvojice Petr Svoboda a Mat j Manderla, t m když se da í, tak je to
koncert pro o$i. Hodn se zlepšil v záv ru sezóny i Václav Smolka.
U muž* si absolutorium zaslouží ur$it kapitán Vojt ch Kocur a branká Tomáš Riedel.
Jejich p ístup a výkony jsou p íkladem pro ostatní.
Co bych dodal? Za pár let práce se bohuslavický florbal docela zviditelnil a má, hlavn
v mládežnických kategoriích, solidní výsledky VždyD pravidelné sout že hraje v okolí pouze
Opava, Hlu$ín a Bohuslavice
Bohužel m mrzí, že nemáme zázemí v podob víceú$elové haly. T eba v nejbližším
Dolním Benešov , který by takovou halu nutn pot eboval. Zápasy hrané ve vzdálen jších
halách jsou ekonomicky náro$né. K pronájmu se musí p ipo$ítat i náklady na cestování a
ztracený $as. Je s tím spojen i malý zájem domácích divák*. Zájem hrá$* o florbal je zna$ný
hlavn mezi mládeží a klub by se ur$it rozrostl o další týmy ve všech kategoriích.
Kone$né tabulky.
2. liga junior - divize IV
1.

SK FBC T inec

18

13 2 3

171:91

41

2.

FBK Sokol Poruba Škorpioni

18

10 1 7

116:123

31

3.

IBK Tre Kronor Ostrava

18

9 3 6

101:69

30

4.

FbC Holešov

18

9 3 6

105:82

30

5.

TJ VHS Znojmo

18

9 1 8

89:80

28

6.

FBC Vikings Kop ivnice

18

8 2 8

86:91

26

7.

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice

18

7 2 9

110:114

23
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8.

SC Hattrick Brno FbŠ

18

6 3 9

90:104

21

9.

TJ Sokol Hodonín

18

4 3 11

100:153

15

10.

FBC Sokol P erov

18

5 0 13

80:141

15

151:67
114:61
127:89
108:81
89:71
116:99
129:108
98:102
63:110
79:147
56:88
55:162

58
54
44
39
38
35
35
28
16
13
10
9

Muži:
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
1. ODKV>T Hrabová
FBK Rafani Ostrava
FBK HELLO Ostrava

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
17
14
12
12
11
11
8
4
3
2
2

1
3
2
3
2
2
2
4
4
4
4
3

2
2
6
7
8
9
9
10
14
15
16
17

Daniel Birtek, FBC Vlašák Bohuslavice

HC Buldoci Bohuslavice
Hokejisté Bohuslavic odehráli v dubnu $ty i utkání AHL – Amatérské hokejové ligy.
Ve $tvrtek 3.4. sehráli utkání 29. kola proti desátému týmu pr*b žné tabulky sout že,
HC Monaco Kouty. V každé t etin zápasu vst elili naši hrá$i po jedné brance. Celé st etnutí
tak skon$ilo vít zstvím Buldok* Bohuslavice 3:0. Branky Bohuslavic: Jan Krupa, Marek
Wilpert, Ji í Kocián.
V sobotu 12.4. odehráli naši hokejisté ve 30. kole o$ekávané derby s pr*b žn t etím
týmem tabulky sout že, hokejisty HC Bolatice. Zápas za$ali lépe bohuslavi$tí, kte í byli po
celou dobu utkání hlasit povzbuzováni fanoušky z Bohuslavic. Po první t etin vedli naši
1:0 a do p*lky druhé t etiny odsko$ili soupe i až na t íbrankový rozdíl. Bolati$tí se ale
nevzdali a t emi brankami do konce druhé t etiny srovnali skóre utkání. Do posledního
d jství šla ob mužstva odhodlan p evrátit skóre utkání na svou stranu. To se poda ilo
bohuslavickým. Nakonec v poslední t etin nast íleli soupe i t i branky. A když výborn
chytající branká Bohuslavic nepovolil bolatickým ani korigovat stav utkání, vyhráli Buldoci
Bohuslavice celkov 6:3. Branky Bohuslavic: Jan Krupa 2, Milan Pšenica 2, David Kocur,
Marek Wilpert.
V úterý 15.4. odehráli hokejisté ve 31. kole zápas proti HC Horní Lhot .
Po bezbrankové první t etin , ve které si bohuslavi$tí nevytvo ili žádnou brankovou
p íležitost, se naši hokejisté prosadili až ve druhém d jství. Soupe ova branká e poko ili v
této $ásti st etnutí celkem t ikrát. V poslední t etin ješt p idali dv branky a celkov tedy
vyhráli 5:0. Branky Bohuslavic: Jan Krupa, Tomáš Riedel, Šimon Cigán, Marek Wilpert,
Dalibor Foldyna.
V ned li 20.4. sehráli Buldoci ve 32. kole sout že utkání s týmem HC Isotra.
T sn p ed koncem první t etiny se bohuslavi$tí dostali do jednobrankového vedení.
Pr*b h celé druhé t etiny byl poznamenán ne$istou hrou bohuslavických hrá$* a jejich
$astého vylu$ování. I p esto soupe i odsko$ili na rozdíl t í branek. V poslední t etin si oba
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týmy p ipsaly po jedné brance a st etnutí tedy skon$ilo výhrou našich hokejist* v pom ru
4:1. Branky Bohuslavic: Tomáš Riedel, Marek Wilpert, Antonín [ešla, Tomáš Kocur.
V posledním utkání celé sout že se naši hokejisté utkají s Buly Arénou, která má
v tabulce jen o 2 body více. Když soupe e v tomto zápase porazí, budou mít sice oba týmy
shodný po$et bod*, ale bohuslavi$tí mají s Buly Arénou horší vzájemné zápasy i skóre, takže
jist skon$í v této sezón na vynikajícím 2. míst .
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Monaco Kouty
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
HC Buldoci Bohuslavice - HC Bolatice
6:3 (1:0, 2:3, 3:0)
HC Buldoci Bohuslavice - HC Horní Lhota
5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
HC Buldoci Bohuslavice - HC Isotra
4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Pr;b žná tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
32
27 2 3
295:110
56
2. HC Bohuslavice
32
26 2 4
168:72
54
3. HC Bolatice
33
22 4 7
193:131
48
4. HC [as Man$aft
33
22 1 10
205:117
45
5. HC STK
33
21 3 9
226:136
45
6. HC Horní Lhota
33
15 7 11
140:130
37
7. HC Monaco Kouty 33
9 5 19
87:141
23
8. HC Derby Kouty
33
6 8 19
112:161
20
9. HC Mexiko
33
9 2 22
115:230
20
10. HC Záb eh
33
9 2 22
116:179
20
11. HC Isotra
33
9 1 23
113:223
19
12. HC Št pánkovice
33
2 3 28
91:231
7
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v kv tnu:
Pátek 9.5.2008 18:00 HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
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/
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umíst ny na webových
stránkách obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport.
Ji í Kocián

Informace farnosti Bohuslavice
Náboženský život ( 2).
Tento m síc bych vás rád seznámil s nejznám jším $eským sv tcem. Uprost ed
nejkrásn jšího m síce v roce slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého. Mnoho významných
osob, a nejen $eských, nosilo jméno tohoto sv tce. A v ím, že i mnozí dnešní nositelé jména
Jan si jej vybrali za patrona.
Narodil se kolem roku 1345 v Pomuku v [echách poblíž Plzn v rodin soudce.
Vzd lání se mu dostalo v cisterciáckém klášte e a pak na pražské univerzit , která byla
n kolik let p ed tím založena císa em Karlem IV. Deset let byl notá em pražské arcibiskupské
soudní kancelá e. Pak se v roce 1380 nechal vysv tit na kn ze. Stal se fará em u sv. Havla
v Praze. Již za dva roky se vydal za dalším studiem na univerzitu do Padovy (Itálie), kde
v letech 1382 až 1387 vystudoval práva. V roce 1389 byl jmenován arcibiskupem Janem z
Jenštejna generálním viká em pražské arcidiecéze. Tehdy byli ve sporu arcibiskup pražský
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s králem Václavem IV. Ten cht l oslabit politický vliv arcibiskupa na život v [echách a tak
m l snahu založit nové biskupství v Litomyšli, kde cht l dosadit do funkce biskupa svého
$lov ka. O celé záležitosti jednal král s církevními $initeli, mezi kterými byl i Jan Nepomuk
jako hlavní odp*rce nového biskupství. Když král v jednání neusp l, dal všechny církevní
delegáty zav ít. Pozd ji je propustil, až na Jana, kterého nechal svázat a hodit z Karlova mostu
do Vltavy. To se stalo 20. b ezna 1393. Asi o m síc pozd ji 17. dubna našli rybá i Janovo t lo
podle p ti sv tel (hv zd), které svítily nad jeho hlavou. Byl poh ben poblíž na malém
klášterním h bit*vku. V roce 1396 bylo jeho t lo p eneseno do pražské katedrály. Od té doby
je uctíván jako sv tec a mu$edník. Kolem Jana vznikla pozd ji podle Hájkovy kroniky
legenda, že jej král Václav IV. dal utopit proto, že nevyzradil , co se mu zpovídala králova
manželka. Kn z však neporušil zpov dní tajemství a odep el králi jakékoli informace. Jan
Nepomucký byl svato e$en v roce 1729 papežem Benediktem XIII.
V roce 1693 byla na Karlov most postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Lidová
zbožnost a uctívání sv.Jana pak napodobovaly stav ní jeho soch i na jiných mostech. Tak se
m*žeme s jeho sochami potkat v Rakousku, Bavorsku i v zemích na východ Evropy. Svatý
Jan Nepomucký je jedním z hlavních patron* [eských zemí, ale i Bavorska. Je znázorWován
v kn žském oble$ení s prstem na ústech jak se dívá na k íž, který drží v rukou. Jeho sochu
máme i v našem kostele v rohu u vchodu na k*r poblíž zpov dnice.
Sv. Jan Nepomucký je patronem zpov dník*, bezpe$ného putování a šDastného
návratu. Žádný jiný $eský sv tec není tak ve sv t znám a uctíván jako sv. Jan Nepomucký.
Jeho svátkem 16.kv tna za$íná nejkrásn jší období v roce - mezi dv ma Jany, do sv. Jana
K titele.
Leo Dominik, kroniká

Klub rodi ( informuje
Klub rodi$* p i ZŠ Bohuslavice p ipravil v m síci dubnu dv po sob jdoucí akce,
otev ení nového školního h išt a tradi$ní pálení $arod jnic.Ob tyto akce byly úsp šné s
velkou ú$astí rodi$* i d tí.Po$así nám tentokrát p álo, d ti m li sportovní vyžití a rodi$e se
setkali a p kn poklábosili.
Tímto bychom vám cht li pod kovat jménem Klubu rodi$* za ú$ast.Z pen z, které
vyd láme na takovýchto akcích, pak platíme d tem r*zné koncerty, kina, divadla.Nap . jeden
takový koncert stojí 25 K$, to zaplatíme my rodi$e, ale dopravu už platíme práv z t chto
pen z. A je toho samoz ejm víc, odm ny za sout že, odm ny na lyža ském výcviku,
mikulášská diskotéka, odm ny za masky na maškarním reji, ob$erstvení vystupujícím d tem
ke Dni matek, ob$erstvení na d tském dni, malá pozornost ke Dni u$itel* a tradi$ní dort pro
vycházející deváDáky.Je toho opravdu hodn , co naše d ti dostanou a proto jsme rádi, že na
naše akce chodíte a dob e se bavíte. Blíží se D tský den a my Vás touto cestou srde$n
zveme. Konat se bude 31.5. v sobotu op t na školním h išti od 15:00 hod.P ipraveno bude
ob$erstvení, hry pro d ti, pro menší d ti skákací hrad a pro velký úsp ch vodní fotbal (takže
plavky sebou). Protože je to svátek d tí, tak každé dít dostane ob$erstvení. P ineste dobrou
náladu sebou a o krásné po$así musíme poprosit Pána Boha.
D kujeme a na setkání s vámi se t ší KLUB rodi$*
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Kultura

Pod kování
Bohuslavi$tí senio i d kují p edstavitel*m obce, rad a všem, kte í se jakýmkoliv
zp*sobem p i$inili o krásné a milé setkání, které se letos konalo 18. dubna v kulturním
dom . Vážíme si toho, že pro nás každoro$n takové posezení p ipravujete. Tím nám
dokazujete, že si vážíte práce, kterou jsme za sv*j život vykonali. Sami poznáte jaké
pohlazení na duši takové uznání znamená. Jist je p áním každého z nás, abychom se za rok
ve zdraví op t v tak hojném po$tu a pohod s Vámi setkali.
Bohuslavští senio i
Mezinárodní putovní tábor „Prajzská bez hranic“
Deset dn* neuv itelného putování $eského a polského táboru se spoustou zážitk*, pro
d ti z „Prajzské“ p ipravují dobrovolníci a zastupitelé 9 $eských a 2 polských obcí.
Putování vypukne 2. srpna 2008 v 11:00 v polském m st Kietrz, kde prob hne slavnostní
zahájení za ú$astí zastupitel* jednotlivých obcí.
Trasa povede obcemi Kietrz- T ebom- Sudice- Rohov- Krzanowice- Strahovice- BolaticeBohuslavice- Závada- B lá- Chuchelná. Ukon$ení táboru bude v obci Chuchelná dne 10.
srpna 2008. D ti zastupující výše uvedené obce m*žete p ijít podpo it v tento den už od
10:00, kdy prob hne starov ká olympiáda, jejíž vyhodnocení bude sou$asn slavnostním
ukon$ením celého devítidenního putování. Na tuto olympiádu jsou srde$n zváni všichni
obyvatelé Hlu$ínska.
Na d ti $eká, krom putování a táborových her, program zam ený na poznání kulturní a
historické oblasti Prajzského území. V pr*b hu desetidenního putování, budou mít d ti
možnost poznat zp*sob života v r*zných $asových údobích od sou$asnosti po prav k.
Sou$ástí programu bude:
návšt va kulturních a historických památek v uvedených obcích
archeologický výzkum
vystoupení st edov kých rytí *
starov ká olympiáda
V íme, že d ti si z táboru, krom prošlapaných podrážek, odnesou spoustu
nezapomenutelných zážitk* a nových poznatk* o okolí, v kterém žijí. Více informací na
www.putovnitabor.unas.cz nebo na tel. 00 420 776 285 010 (Hlavní vedoucí Martin
Hiltavský)
Za organiza$ní tým Martin Hiltavský

Inzerce:
Obec Bohuslavice nabízí ob$an*m ke koupi následující knížky o život na Hlu$ínsku:
Anna Malchárková - Kamenný sv dek
100,-K$
Lidie Rumanová - Kuty-Krava e a inše hlupoty
130,- K$
Anna Hamplová - Vzpomínky malé Anny
150,- K$
Vilém Pla$ek – Prajzáci, aneb k osud*m Hlu$ínska
180,- K$
Vilém Pla$ek – Prajzáci II
200,- K$
Moravskoslezský kraj - m sta, obce (historie, tradice, kultura aj)
350,- K$
CD Lidové písn z Hlu$ínska
80,- K$
Karla Krupová
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Základní škola a mate0ská škola Bohuslavice, p ísp vková organizace p íjme na
dohodu o pracovní $innosti za úplatu správce nového víceú elového sportovního h0išt .
Bližší podrobnosti podá editelka školy na telefonním $ísle 553 659 008

Mgr. Dagmar Fojtíková, editelka ZŠ a MŠ
Jubilanti obce Bohuslavice v kv'tnu 2008
Veverka Josef
Miketová Anežka
Buhlová Liduška
Heitzová Marie
Mokrý Rudolf
Miketa Bruno
Herudek Michael
Hranická Anna

82 let
80 let
60 let
70 let
60 let
60 let
60 let
50 let

Všem jubilant;m do dalších let p0ejeme hojnost Božího požehnání, pevné zdraví,
št stí a spokojenost.
Karla Krupová

Inzerce:
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Kontrola p0ipsání státní podpory za rok 2007
Dne 19.4.2008 byla p ipsána státní podpora za rok 2007. Domluvte si sch*zku a ov te si
aktuální z*statek na vaší smlouv o stavebním spo ení!
Smlouva pro d ti do 1 roku bez poplatku!
Tato mimo ádná akce platí do 31.5.2008. Smlouva o stavebním spo ení je bez poplatku až do
výše 300 tisíc cílové $ástky!
Prémie pro mladé
Stálá nabídka [MSS. Pro d ti do 19 let smlouva s polovi$ním poplatkem.
Penzijní p0ipojišt ní
Žádné poplatky! Sta$í spo it 100,- K$ a každý m síc dostanete státní podporu ve výši 50,-K$
plus úroky! Spo te si na d*chod. Po 15 letech máte možnost si polovinu naspo ených pen z
vybrat! Vhodné pro klienty už od 18-ti let.
Úv ry od lišky
Máte v plánu stav t nebo rekonstruovat? P ij_te si pro výhodný úv r se stálou úrokovou
sazbou 3,7% po celou dobu splácení. Pokud již stavíte, m nili jste okna nebo provád li
jinou rekonstrukci domu, vy i_te si úv r a m*žete doložit až 1 rok staré doklady!!!
Finan ní poradce XMSS, a.s.
Renáta Pašková
PORADENSKÉ MÍSTO:
Lesní 440, 747 19 Bohuslavice
Domluvte si sch;zku na telefonu:
737 750 815

Informace ob an;m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Internetové stránky obce:

www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.hlucinsko.tv

E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:

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