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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
tolik očekávaný, krásný vánoční čas rychle uběhl. Sváteční chvíle, plné lásky, radosti a
štěstí už žijí jen ve vzpomínkách. Jsou to neopakovatelné chvíle, kdy snad všichni lidé mají k
sobě blíž a víc jako jindy otevírají své srdce pro druhé. Doufám, že to u vás nebyly jen
vánoce o dobrém jídle a krásných bohatých dárcích, ale i o společném prožívání nádherné
atmosféry Vánoc se svými blízkými, přáteli i těmi, na které nenacházíme v celoročním shonu
čas. Jako představitel obce jsem před Vánoci navštívil naše seniory v domovech, nejstarší
občanku i občana a předal jim malou pozornost od obce. Školními taškami byly obdarovány
„Bohuslavická trojčátka“, které letos půjdou do první třídy. Nezapomněli jsme ani na
nejpočetnější rodinu v Bohuslavicích a sirotky, kterým v posledním období zemřeli rodiče.
Tak jak každoročně, tak i letos na prahu nového roku 2009 přeji vám, spoluobčanům,
vašim rodinám, ale i firmám, organizacím a spolkům působícím v obci všechno nejlepší.
Přeji, aby se všem splnila všechna očekávaná předsevzetí a mohli jsme v naší obci společně
žít spokojený, klidný, šťastný život.
V posledním měsíci loňského roku byla uspořádána celá řada hodnotných
společenských akcí. Výstava „Kouzlo a vůně perníků“ doplněná o paličkovanou krajku a
další rukodělné výrobky, Adventní koncert, Vánoční jarmark, představení Živý Betlém,
půlnoční mše svatá se svou neopakovatelnou duchovní atmosférou a vánoční vystoupení
chrámového sboru ve druhý vánoční svátek, mají stále větší návštěvnost našich občanů i
občanů z blízkého i širšího okolí. Ještě jednou děkuji všem, kteří obětují svůj čas, pracují
v aktivně v radě a zastupitelstvu obce, organizacích, spolcích a kroužcích, podílejí se aktivně
na přípravě, průběhu a prezentaci všech akcí a vystupují na veřejnosti. Děkuji i vám, kteří se
připravených akcí zúčastňujete a pomáháte tak vytvářet v naší obci živou občanskou
společnost.
Hůř už to bylo s tradičním nohejbalovým turnajem, jehož uspořádání letos z důvodu
malého zájmu místních pomohli zachránit sportovci z okolních obcí. I přes počáteční potíže
se podařilo uskutečnit i Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu a příznivci šachové královské
hry si zahráli novoroční turnaj „KASINO Cup“. Příznivé počasí vylákalo ve volných dnech
hodně lidí na vycházky do krásné zimní přírody. Zkrátka přišli milovníci bruslí a lyží, ale i
na tyto radovánky určitě dojde. Pestrý společenský život v obci je dokumentován na
obecních webových stránkách, které denně prohlíží více jak stovka zájemců nejen
v Bohuslavicích, ale jsou zdrojem informací, jak jsme zjistili, i pro návštěvníky stránek nejen
ze Slovenska, Německa, Norska, ale i z daleké Ameriky, Kanady i Nového Zélandu.
V polovině prosince se celkový počet návštěvníků přehoupl přes sto tisíc. Fotografie a
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články ze života v obci jsou uveřejňovány pravidelně v denním tisku. Děkuji všem, kteří
posílají své příspěvky a fotografie a prezentují naši obec.
Moje poděkování patří i těm spoluobčanům, kteří starostlivě pečují o své domy a
udržují pořádek i těm, kteří nespalují „všechno co hoří“ a neobtěžují sousedy a ovzduší obce
nebezpečnými zplodinami. Byl bych rád, kdyby jejich dobrý příklad ovlivnil správným
směrem ty, kteří jsou k těmto otázkám dosud lhostejní.
I přes optimismus, který mám, hledím s nejistotou na nadcházející období.
Ekonomická krize, která postihla nejvyspělejší státy se postupně přenesla i do naší republiky.
Postihla i naši obec. Místo očekávaného zisku z finančních prostředků investovaných do
Sporoinvestu jsme zaznamenali ztrátu ve výši 48 tis Kč. Volné finanční prostředky jsme
proto vložili na jistější dohodnutý úrokovaný vklad.
Příznivou zprávu mám pro odběratele pitné vody v obci. I přes zvýšené náklady na el.
energii zůstane cena vody už po let stejná ve výši 14,- Kč. Nově však budeme muset zavést,
vzhledem k úpravě legislativy a vynaloženým nákladům, stočné, t. j. poplatek za odvádění
vody kanalizací, Získané finanční prostředky budou využity na pokrytí nákladů spojených
s provozem, údržbou a rozvojem kanalizační sítě v obci. Zvýšení poplatků za ukládání
odpadů na skládku z částky 400,- Kč/t v roce 2008 na 500,- Kč/t v letošním roce má za
následek nárůst ceny za svoz a likvidaci odpadů (ceník přiložen).
Jsem velmi rád, že se nám podařilo vyřešit po výpovědi Opavicí a. s. úklid sněhu na
místních komunikacích a dále po výpovědi fy Partner servis i výkop hrobů (ceník přiložen).
Na prosincovém jednání rady a zastupitelstva obce jsme rozhodli o odložení schválení
rozpočtu na rok 2009 do doby rozhodnutí o dotaci na plánovanou stavbu „Obecní dům
Bohuslavice - přístavba a stavební úpravy“. Do doby schválení rozpočtu bude financování
obce řešeno rozpočtovým provizoriem.
Pro čerpání finančních prostředků z dotací EU máme připravenou projektovou
dokumentaci na stavbu „ZŠ a MŠ Bohuslavice - výměna oken a dveří, zateplení fasády a
dokončení sedlových střech. Při zpracování další dokumentace na stavbu „Kulturní dům
Bohuslavice – výměna oken a dveří a zateplení fasády“ se vyskytly závažné okolnosti, o
kterých píšu na jiném místě zpravodaje, a které zpracování projektové dokumentace oddálily
na konec února.
Vyhodnocení minulého roku vám předložím po prosincové uzávěrce v dalším čísle
zpravodaje.
Všechny vás srdečně zvu na veřejné jednání obecního zastupitelstva, které se
uskuteční ve čtvrtek 29. 1. 2009 v 18.00 hod v banketní místnosti KD.
Z jednání rady obce Bohuslavice dne 10. 12. 2008
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 10. 12. 2008 zabývala následující
problematikou:

Výsledky hospodaření obce za 01-11/2008, Rozpočtové opatření

Návrh rozpočtu na rok 2009, rozpočtové provizórium, rozpočtový výhled, seznam
staveb a projektových dokumentací

Nákup staršího automobilu na rozvoz obědů nebo dalšího automobilu pro potřeby OÚ

Investiční výstavba – stavby
• Obecní dům Bohuslavice, výběrové řízení na dodavatele, poskytnutí úvěru
• Dokončení Kilovně, výpověď z nájmu, odstupné, nabídka na zařízení interiéru
• Dopravní značení
• Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, Odbočka z Polní, Místní komunikace
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Lampa, Menšíkovi, Místní komunikace Bogaczek, Kocur, Pudich, Oprava místní
komunikace Poštovní
• KD, zateplení objektu, výměna oken a dveří, schůzka s projektantem, rizikový stav
konstrukce střechy, změna termínu vypracování PD a ceny, dodatek k SOD
• ZŠ a MŠ Bohuslavice, zateplení objektů, výměna oken a dveří a dokončení
sedlových střech
• Územní plán, změna č. 4, změna č. 5 (nový územní plán), Územně analytické
podklady
SDH, oprava TATRY, kanalizace, záchody, nákup vybavení pro zásahovou jednotku
v roce 2009, přeřazení do III
Vodovod a kanalizace , údržba a rozvoj sítí, rozbory pitné a splaškové vody za rok
2008, vodné, stočné
Svoz a likvidace odpadů v roce 2009, ceník svozů v roce 2009
Seznam dlužníků obce
Organizační věci:
• Inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2008
• Program 15. jednání obecního zastupitelstva 18. 12. 2008
• Výkop hrobů, uzavření dohod o provedení práce
• Centrum pro rodinu a dítě – smlouva o pronájmu nebytových prostor
• Vyhodnocení kulturních akcí, plán akcí na nejbližší období
• Jednání SOH a SOMH, návrh rozpočtu na rok 2009
• Zakoupení psích známek, jednorázových rukavic a sáčků
• Dotace spolkům, Zahrádkáři, Klub rodičů

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 18. 12. 2008
vzalo na vědomí:

Kontrolu usnesení, po které konstatuje, že na posledním jednání obecního
zastupitelstva nebylo přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení
byla splněna

Rozpočtové opatření č. 6/2008

Informaci o přípravě rozpočtu na rok 2009

Informace o činnosti a plánu SOH práce na rok 2009

Informace o přípravě práce SOMH na rok 2009, informace o činnosti MAS

Obecní dům Bohuslavice, informace o výběrovém řízení na dodavatele

Kulturní dům – informace o kritickém stavu střechy

Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období

Informace o jednáních rady obce
schválilo:
16/15
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 11/2008. Celkové příjmy za 01-11/2008
činily 16.404.074,86 Kč. Zůstatek z roku 2007 5.881.651,63 Kč.Celkové příjmy za 0111/2008 vč. zůstatku z roku 2007 činily 22.285.726.49 Kč. Celkové výdaje za 01-11/2008
činily 13.721.979,70 Kč. Peněžní zůstatek k 30.11. 2008 byl ve výši8.563.746,79 Kč z této
částky činil zůstatek na běžném účtu 1.024.368,09 Kč, na účtu za domovní odpad 86.966.50
Kč a na vkladovém účtu 7.452.412,20 Kč bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 6/2008 bez výhrad
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c) Pravidla rozpočtového provizoria obce Bohuslavice na období od 1. 1. 2009 do schválení
rozpočtu obce na rok 2009, t. j. měsíční rozpočet příjmů a výdajů ve výši 1/12 vstupního
rozpočtu příjmů a výdajů rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2008.
d) Rozpočet SOH na rok 2009 bez výhrad.
e) Rozpočtové provizorium SOMH na období od 1. 1. 2009 do schválení rozpočtu SOMH na
rok 2009, t. j. měsíční rozpočet příjmů a výdajů ve výši 1/12 vstupního rozpočtu příjmů a
výdajů rozpočtu SOMH na rok 2008.
f) Pokyn k provedení inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2008 a složení
inventarizačních komisí.
g) Schválení úvěrové smlouvy s ČS a.s. na realizaci stavební akce Obecní dům - přístavba a
stavební úpravy.
h) Nákup osobního automobilu. Podrobnosti jako je značka a druh automobilu budou
projednány na příštím zastupitelstvu.
i) Dodatek SoD na vypracování projektové dokumentace – Kulturní dům – zateplení objektu,
výměna oken s fy ATOS-6, spol. s r. o. Ostrava.
k) Návrh smlouvy na pořízení vnitřního vybavení bytu v „Kilovně“
l) Bezúplatný převod pozemku parcela č. 415/3 o výměře 10 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína
ve vlastnictví Romana Lišky, Luční 77, Bohuslavice do vlastnictví Obce Bohuslavice,
Poštovní 119, Bohuslavice.
m) Darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parcela č. 415/3 o výměře 10 m2 k.
ú. Bohuslavice Hlučína uzavřenou mezi Romanem Liškou, Luční 77, Bohuslavice a Obcí
Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
n) Bezúplatný převod pozemku parcela č. 428/2 o výměře 31 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína
ve vlastnictví Anny Marcolové, Nádražní, Dolní Benešov do vlastnictví Obce Bohuslavice,
Poštovní 119, Bohuslavice.
o) Darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parcela č. 428/2 o výměře 31 m2 k. ú.
Bohuslavice Hlučína uzavřenou mezi Annou Marcolovou, Nádražní 373, Dolní Benešov a
Obcí Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
p) Bezúplatný převod pozemku parcela č. 432/3 o výměře 20 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína
ve vlastnictví Rostislava Slaného, Nádražní 632, Kobeřice do vlastnictví Obce Bohuslavice,
Poštovní 119, Bohuslavice.
q) Darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parcela č. 432/3 o výměře 20 m2 k. ú.
Bohuslavice Hlučína uzavřenou mezi Rostislavem Slaným,Nádražní 432/3, Kobeřice a Obcí
Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
r) Bezúplatný převod pozemků parcela č. 540/3 o výměře 5 m2, parcely č. 544/8 o výměře 8
m2 a parcely č. 544/9 o výměře 25 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína ve vlastnictví Markéty
Horváthová Luční 28, Bohuslavice do vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní 119,
Bohuslavice a bezúplatný převod pozemku parc. č. 541/2 o výměře 2 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlučína ve vlastnictví obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice do vlastnictví Markéty
Horváthové, Luční 28, Bohuslavice.
s) Směnnou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parcela č. 540/3 o výměře 5 m2,
parcely č. 544/8 o výměře 8 m2 a parcely č. 544/9 o výměře 25 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlučína ve vlastnictví Markéty Horváthová Luční 28, Bohuslavice do vlastnictví Obce
Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice a bezúplatný převod pozemku parc. č. 541/2 o
výměře 2 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína ve vlastnictví obce Bohuslavice, Poštovní 119,
Bohuslavice do vlastnictví Markéty Horváthové, Luční 28, Bohuslavice a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
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t) Odstranění duplicity a uznání vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1140/17 a 1704/55
v k.ú. Bohuslavice u Hlučína paní Alžbětě Liškové, Na svahu 368, Bohuslavice, jejíž
vlastnické právo je zapsáno na listu vlastnictví č. 952 na základě rozhodnutí o dědictví číslo
D 39/1985 ze dne 13. 4. 1985.
u) Vyhodnocení Strategického plánu obce Bohuslavice
v) Dotaci Charitě Hlučín za činnost charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby za IV.
čtvrtletí 2008 ve výši 1000,- Kč.
w) Termíny jednání rady a zastupitelstva obce v roce 2009.
Rizikový stav střešní konstrukce Kulturního domu
Při zpracování projektové dokumentace „Kulturní dům Bohuslavice, zateplení objektu,
výměna oken a dveří“ zjistil Ing. Bartušek, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku
staveb, projektant vybrané projekční kanceláře ATOS-6, spol s r. o., po provedeném rozboru
projekčních podkladů, rizikový stav střešní konstrukce kulturního domu.
Jedná se o zastřešení sálu ocelovými typovými vazníky RD Jeseník na rozpon 12 m.
Vzdálenost vazníků mezi sebou je 3 m. Na vaznících jsou uloženy trapézové plechy zalité
perlitbetonem. Stejným betonem je vytvořena spádová vrstva. Na tomto povrchu je položena
vodotěsná zábrana.
V původní projektové dokumentaci zpracované HUP Ostrava byla dimenze ocelových
vazníků posouzena pouze porovnáním katalogové únosnosti prvků s předpokládaným
zatížením. Ze zachovaných dokladů nelze ověřit správnost použitých hodnot. První problémy
se střechou KD se vyskytly dle dochovaných písemností v roce 1981 kdy začalo docházet
k zatečení do střešní konstrukce. Kromě netěsnosti bylo zjištěno vytváření rozsáhlých louží
z důvodu malého spádu. Byla provedena měření. Měřením skutečného přetvoření byl zjištěn
skutečný průhyb vazníků v rozmezí 21 – 40 mm. Tato hodnota je pouze od zatížení stálého,
bez přitížení sněhovou vrstvou. Dovolený průhyb dle ČSN má hodnotu 48 mm. Měřením
průhybu na vnějším povrchu střechy byl zjištěn i výškový rozdíl v místech vazníků a
v polovině jejich vzdálenosti. Může to být způsobeno špatným provedením spádové vrstvy
nebo nedostatečnou únosností trapézových plechů. Rizikový stav spočívá v tom, že bylo
zjištěno poddimenzování některých diagonálních prutů střešních vazníků v rozmezí 4 – 25
%. Velikost přetvoření nebyla prokázána.
Pro posouzení konstrukce provedl projektant porovnávací výpočet únosnosti a velikost
průhybu, za předpokladu, že současný technický stav konstrukce (svary, koroze aj.) nesnižují
únosnost s následujícím závěrem:
Hodnoty naměřeného a vypočteného průhybu se shodují. Rovněž posudek únosnosti
provedený v roce 1982 RD Jeseník a projektantem dává stejné výsledky. Proto je
možno považovat údaje o nedostatečné dimenzi střešních vazníků za dostatečně
ověřené. Z toho rovněž vyplývá, že jakákoliv projektovaná změna musí respektovat
zjištěný stav.
Při současném zatížení stálém (bez sněhu) je možné tolerovat mírné (27%) překročení
únosnosti krajních diagonál vazníku. Je ale prokázáno, že při dalším přitížení
konstrukce sněhem nebo i menším zatížení stálým (zateplovaní vrstva + nová krytina
by konstrukce byla v tzv. „havarijním stavu“
Stávající situace může být nepříznivě ovlivněna i drobnými závadami za dobu 35 let
užívání stavby.
Popsaná situace si vynutila provést provozní opatření, které ukládá pracovníkům obce
průběžně sledovat stav střechy, zejména sílu sněhové vrstvy a v případě vznikajícího
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nebezpečí provést společně se zásahovou jednotkou SDH úklid sněhu ze střechy KD. Stejná
opatření vč. vizuální kontroly stavu vazníků střechy jsme už prováděli při sněhové kalamitě
před třemi léty, kde několik střešních konstrukcí u nás i v Evropě nevydrželo nápor sněhu.
Dále bylo nutno řešit dodatkem k uzavřené SOD na projektovou dokumentaci stavby
Kulturní dům Bohuslavice – zateplené objektu, výměna oken a dveří rozšíření projektu o
úpravu únosnosti třešní konstrukce KD.
Ing. Kocián, starosta
Z evidence obyvatel 2008
K l. l. 2009 měla naše obec 1616 občanů. V roce 2008 se narodilo 15 dětí a zemřelo
17 spoluobčanů.
Narozené děti v roce 2008:
Ječmínek Ondřej
Buhlová Elen
Miketová Natálie
Horváth Adam
Steffek Adam
Newrzellová Tereza
Ostrák Lukáš
Blokša Lukáš
Schuppík Marek
Janíková Karolína
Miketa Jan
Černá Magdaléna
Richterová Sarah Victoria
Newrzella Daniel
Pchálková Terezie

Ballarinová Edeltrauda
Štefková Erna
Benková Margareta
Ječmenka Josef
Kocurová Terezie
Lexová Hedvika

Zemřelí občané v roce 2008:
Svobodová Žofie
Kozáková Cecílie
Blisa Rostislav
Hranický František
Bočková Gabriela
Tkatzik Pavel

Steffek Konrád
Hrušková Marta
Nevřelová Marie
Vitásková Anna
Kubíková Erika

Dále byl na místním hřbitově pohřben i bývalý spoluobčan pan Erhard Buhla, který
poslední léta žil v DD ve Smolkově.
K trvalému pobytu se přihlásilo 29 občanů a odhlásilo se 13 občanů. S přihlášenými
občany se dostala do naší obce i nová příjmení: Riemel, Veselý, Pikulík, Horváth, Mlýnek,
Gruner.
Nejstaršími spoluobčany je stejně jako v loňském roce paní Bernardina Chorovská –
96 let a z mužů pan Pavel Placek – 89 let.
Karla Krupová

Poplatky ze psů 2009
Rada obce schválila pořízení nových evidenčních známek pro psy. Zároveň, za účelem
zvýšení pořádku na veřejných prostranstvích, schválila zakoupení sáčků na psí exkrementy.
Vzhledem k dohodnutému termínu vyhotovení nových registračních známek do konce ledna
vyzýváme občany – majitelé psů, aby poplatek za svého psa přišli uhradit až v průběhu
měsíce února. Při úhradě poplatku za psa, který zůstává v nezměněné výši 100,- Kč, obdrží
každý majitel psa novou evidenční známku a balíček sáčků na psí exkrementy.

Marie Miková
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Nové předpisy v dopravě
Již delší dobu se z tisku a sdělovacích prostředků dovídáme, ze od 1.1.2009 dochází k
určitým změnám ve věci pojištění vozidel, předkládání dokladů o pojištění a povinnosti
řidičů při účasti na dopravní nehodě.
U pojištění vozidel platí, že všechna registrovaná vozidla musí mít zaplacené povinné
ručení. Tomuto je možné se vyhnout pouze vyřazením vozidla z registru vozidel. V případě,
že nebude vozidlo pojištěno, bude Česká kancelář pojistitelů podle novely zákona,
vyměřovat sazbu podle typu vozidla od 20 do 300 Kč, - na den. Nelze se spoléhat jako
provozovatel vozidla na skutečnost, že vozidlo má jiného vlastníka, v daném případě za
pojištění vozidla odpovídají oba. Jako jediný povinný a pravý doklad je tzv. zelená karta,
která se musí při kontrole na silnici předložit. Je nutné si ji také podepsat, jinak není platná a
může být na místě uložena bloková pokuta. Žádný jiný doklad (kartičky, stvrzenky o
zaplacení aj.) není uznatelný.
Také dnem 1.1.2009 se zavádějí poplatky za registraci starších vozidel, které nesplňují
podmínky norem, kdy se bude vybírat ekologický poplatek, který je rozdělen do emisních
norem. Při přeregistrování vozidel z jednoho majitele na druhého nebo dovozu ze zahraničí,
se bude nově tento poplatek platit. U vozidla bez katalyzátoru je poplatek ve výši 10.000,Kč, u vozidel s emisní normo EURO 1 je 5.000,- Kč a u vozidlem EURO 2 je poplatek
3.000,- Kč. Tyto poplatky platí kupující a za konkretní vůz se platí pouze jednou. Vozidla s
normou EURO 3 a vyšší, t.j. vyrobená v roce 2000 a výše, dále veteráni a motocykly
poplatky neplatí.
Další velká změna nastala v oznamování dopravních nehod. V současné době bylo
nutné oznámit dopravní nehodu, kdy hmotná škody převyšovala částku 50.000,- Kč, nebo
došlo ke zranění, nebo se řidiči nedokázali dohodnout o zavinění dopravní nehody, nebo
vznikla škoda na majetku třetí osoby. Konkrétní změna nastala ve výši vzniklé škody, která
byla stanovena na částku převyšující 100.000,- Kč, a dále dojde-li ke škodě na majetku třetí
osoby v jakékoli výši, kdy se převážně bude jednat o zaparkována vozidla, oplocení
pozemků, dopravní značky a přilehlé nemovitostí. Tuto skutečnost však nebude možné
využit, kdy jeho řidič měl účast na dopravní nehodě, jedná se o vozidla lesingových
společností, zaměstnavatele, nebo jiného rodinného člena. Řidičům nastala nová povinnost a
to vyplnění záznamu o dopravní nehodě, který je k dostání ve všech pojišťovnách a dále je
možné si jej stáhnout z internetu. Tento záznam vyplní řidiči, kteří nejsou povinní řešit
dopravní nehodu cestou Policie ČR. V případě, že si myslíte, že danou dopravní nehodu
zavinil druhý účastník a tento není svolný se k tomuto doznat, je vaši povinností zajistit
výpovědí svědků a také je nutné k této dopravní nehodě zavolat Policií ČR, i když je škoda
nižší než 100.000,- Kč. Uvedený záznam o dopravní nehodě je povinnost od 1.1.2009 vozit s
sebou. Řidiči jsou si dále povinní předat všechny údaje, které jsou nutné k vyplnění
záznamu. Nesmí se zapomenout na přesné vyplnění všech požadovaných bodů a hlavně čísel
dokladů o pojištění s uvedením dané pojišťovny samozřejmě s podpisem obou účastníků.
Má-li účast na dopravní nehodě zaviněnou vaší osobou více vozidel, je nutno vyplnit další
záznamy a to v položce VOZIDLO B. Na každém záznamu může být uvedeno pouze jedno
poškozené vozidlo.
Určitě nás bude dost, kteří vzniklou škodu nedokážeme určit. V daném případě se
doporučuje navštívit značkovou prodejnu nebo servis, kde se seznámíte se základními
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cenami různých náhradních dílů, nebo vaši pojišťovnu, která vám již konkrétně poradí, jak se
orientovat ve stanovení rozsahu poškození.
Nepoznáte-li škodu za 100.000,- Kč, je možné také přivolat Policií ČR, která musí
přijet. Je nutno si uvědomit, že se Policie ČR dále volá k dopravním nehodám, kde vzniklo
zranění, nebo je jeden z účastníků opilý, nebo pod vlivem drog, nebo nechce spolupracovat
(to jsou již známky výše uvedených důvodů) a byl-li poškozen veřejný majetek.
Robert Lasák

Informace Finančního úřadu Hlučín ke změně výše daně z nemovitostí
Rozsáhlé změny přinesla novela zákona o dani z nemovitostí a vyhláška č. 412/2008
Sb., která zvýšila v obcích, v působnosti Finančního úřadu v Hlučíně, průměrné ceny půdy.
S účinností od 1.1.2009 se bude výše daně přepočítávat (provede finanční úřad), a
proto pokud nemáte jiné změny, pro které byste byli povinni podat přiznání k dani
z nemovitostí sami a výši daně si vypočítat, vyčkejte na doručení složenky k dani
z nemovitostí vypočtené na rok 2009. Více lze zjistit přímo na Finančním úřadě v Hlučíně,
Čs.armády 52/1, zaměstnanec pro správu daní – J. Kusáková, tel. č. 595021362.
Dále upozorňujeme, že „původní“ typ daňových složenek je platný pouze do konce
roku 2008. Od roku 2009 bude platný „nový“typ daňových složenek (touto složenkou
zaplatíte daň na kterékoliv poště v ČR a to bez dalšího poplatku). Více na internetu:
www.mfcr.cz, daně a cla.
Jaroslava Kusáková, Finanční úřad Hlučín

Organizace v obci
ZŠ a MŠ Bohuslavice
SPORTOVNÍ DĚNÍ VE ŠKOLE – PROSINEC 2008
FLORBAL - ŠKOLNÍ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Po turnaji starších žáků odehráli zápasy turnaje mladších žáků chlapci prvního stupně
naší školy v pondělí 1.prosince. Třetí třídu zastupovali J.Pašek, A.Gruň a žák druhé třídy
D.Fuss. Družstvo čtvrté třídy tvořili L.Freisler, O.Mika, J.Kuděla a D.Janoš a pátou třídu
reprezentovali F.Kocur, D.Pašek, M.Malcharek, V.Mička, F.Vitásek a J.Vitásek.
Všichni se snažili a bojovali, ale rozdíl mezi družstvy, také zásluhou věku chlapců, byl
patrný. Nejlepší hru předváděli hráči páté třídy - především zásluhou F.Kocura, který je
nejlepším hráčem nejen na nižším stupni – a zaslouženě turnaj vyhráli.
Nejlepší střelci: F.Kocur
- 6 branek
M.Malcharek
- 3 branky
O.Mika
- 3 branky
V.Mička, J.Kuděla a J.Vitásek
- po 2 brankách
Nejlepší hráči: F.Kocur, L.Freisler, M.Malcharek, V.Mička, O.Mika
Konečné výsledky: 1. V. třída
15 : 1
4 body
2. IV. třída
6 : 7 2 body
3. III. třída
1 : 14 0 bodů
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Všem chlapcům, kteří si zahráli v turnaji i všem dalším, kteří chodí hrát florbal, přeji
hodně úspěchů v dalších utkáních a turnajích.
OKRSKOVÉ KOLO OKRESNÍHO FINÁLE CHLAPCŮ
Výběr nejlepších hráčů ze školních turnajů ve florbalu vytvořil družstvo, které
reprezentovalo naší školu v okrskovém kole, které se konalo v hale ZŠ Bolatice. Ve středu 3.
prosince jsme odešli odehrát utkání se svými soupeři s těmito hráči:
- v brance se snažili chytat střely soupeřů L.Freisler (IV.tř.) a M.Freisler (VI.tř.),
- v poli se střídaly dvě pětice: F.Kocur (V.tř.), Š.Ostárek (VI.tř.), P.Cigán,
A.Matýsek a M.Miketa (VI.tř.) P.Joško a P.Štefek (VI.tř.), P.Prchala (VIII.tř.), V.Benek
a R.Sýkora (IX.tř.). Věkové složení našeho družstva bylo nejnižší ze všech účastněných a to
byl rozhodující důvod, proč byli naši hráči staršími a tělesně zdatnějšími soupeři
v rozhodujících momentech utkání přehráváni.
V zápase s Bolaticemi vstřelil F.Kocur pěknou branku, ale naše nepřesnosti soupeř
uměl využít a vyhrál 7 : 1. V utkání s Chuchelnou překonal soupeře opět F.Kocur, ale
vlastní branka rozhodla o těsném vítězství soupeře 2 : 1. Zápas se Štěpánkovicemi se
vyvíjel podobně a branky Š.Ostárka a R.Sýkory stačily jen na těsnou prohru 2 : 3.
V posledním našem utkání s Kobeřicemi byla hra vyrovnaná, ale branky střílel jen soupeř,
který zvítězil 4 : 0.
Konečné pořadí:
1. ZŠ Bolatice
13 : 5
6 bodů
2. ZŠ Chuchelná
13 : 6
6 bodů
3. ZŠ Kobeřic
10 : 7
5 bodů
4. ZŠ Štěpánkovice
7 : 13
3 body
5. ZŠ Bohuslavice
4 : 16
0 bodů
I přes porážky a poslední místo v turnaji hráli žáci naší školy dobře a pokud vydrží a
budou se sportu věnovat i nadála, dostaví se i lepší výsledky.
Všichni zaslouží pochvalu za dobrou reprezentaci školy!
Mgr. A.Hampel, učitel
ŠACHY - MEZINÁRODNÍ MEZIŠKOLNÍ TURNAJ V PÍŠTI
Stalo se již předvánoční tradicí, že se šachoví nadšenci - žáci ze základních škol
z Tvorkova v Polsku, z Píště a z naší obce - utkávají na šedesáti čtyřech polích (naštěstí jen
na nich) a zápolí jen dřevěnými šachovými figurami.
Také letos se šachový turnaj konal v prostorách ZŠ Píšť ve středu 10. prosince. Třicet
čtyři hráček a hráčů hrálo rozděleno do tří skupin. Skupina mladších žáků (1. - 5. ročník) a
starší žáci (6. – 9.ročník) hráli švýcarským systémem na sedm kol. Děvčata hrála
v samostatné skupině systémem každá s každou a naši školu v ní zastupovala A.Kučerová
(VI.tř.) a vybojovala pěkné čtvrté místo. Mezi mladšími žáky se snažil J.Kubík (V.tř.),
žák naší školy. Po výborném začátku se mu v dalších partiích dařilo střídavě a to stačilo na
slušné šesté místo v konečném pořadí.
Nejpočetnější zastoupení jsme měli ve skupině starších žáků. Š.Ostárek (VI.tř.), jako jeden
z nejmladších, se po horším začátku probojoval na pěkné 6. místo, V.Benek (IX.tř.)
skončil těsně pod stupni vítězů na skvělém 4. místě a P.Prchala (VIII.tř.) uhrál ještě o půl
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bodu více a obsadil výborné 3. místo. T.Kriebel (VII.tř.) nedal, stejně jako v uplynulých
létech, soupeřům žádnou šanci a s velikou převahou turnaj vyhrál.
Vystoupení a výsledky zástupců naší školy byly velmi pěkné a zaslouží pochvalu!
Současně turnajové zápasy sloužily jako příprava na okresní přebor v šachu.
Mnoho úspěchů!
Mgr.A.Hampel, učitel
OKRESNÍ FINÁLE PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU OKRESU OPAVA
Středa 17.12.2008 přinesla naší škole další úspěch! Ale o všem od začátku.
Družstvo starších žáků v kategorii B odcestovalo na soutěž v sestavě T.Kriebel (VII.tř.),
P.Prchala (VIII.tř.), Š.Ostárek (VI.tř.) a V.Benek (IX.tř.), aby se pokusili uspět proti
svým soupeřům z ostatních škol.
Na startu se sešlo 11 družstev a soutěž se odehrála švýcarským systémem na sedm kol.
Po prvních kolech se ukázalo, že o vítězství bude bojovat A družstvo ZŠ Kravaře a naše
družstvo. V přímém souboji těchto kolektivů se situace vyvíjela slibně pro naše hráče. Po
vyrovnané hře získal v závěru obrovskou výhodu P.Prchala, ale nevyužil ani možnost
remizovat a prohrál. Po převaze v průběhu partie se v závěru nedařilo ani V.Benkovi, a proto
výsledek 1 : 3 znamenal jedinou prohru našeho týmu. S ostatními týmy si naši hráči poradili
a tím vybojovali druhé místo v okrese a v posledních třech létech také třetí postup do
krajského kola, které se koná 4.2.2009 ve Frýdku – Místku.
Nejméně se z našich hráčů dařilo P.Prchalovi, Š.Ostárek získal 5 bodů, V.Benek 6 bodů
a o skvělý výkon se nejvíce zasloužil T.Kriebel, který nedal na první šachovnici nikomu
ze soupeřů šanci a potvrdil, že je nejlepším hráčem nejen v opavském okrese a ne jen ve
své věkové kategorii.
Konečné pořadí:

1. ZŠ Kravaře ve Slezsku „A“
23 bodů
2. ZŠ a MŠ Bohuslavice
19,5
3. ZŠ Kravaře ve Slezsku „B“
17,5
4. ZŠ a MŠ Bolatice
17
5. ZŠ Opava, E.Beneše
16,5
6. ZŠ Opava, Otická
15
7. ZŠ a MŠ Slavkov
14,5
8. ZŠ Háj ve Slezsku
13,5
9. ZŠ Opava, Šrámkova
11
10. ZŠ a MŠ Raduň
11
11. ZŠ a MŠ Opava, Vrchní
9,5
Celému družstvu patří za výbornou reprezentaci školy a obce pochvala!
Mgr.A.Hampel, učitel

Pozvánka Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice
Klub rodičů při ZŠ Bohuslavice pořádá v neděli 18.1.2009 maškarní rej dětí s klauny.
Začátek je v 15.00 hodin. Srdečně zve Klub rodičů.
Zároveň si dovolujeme pozvat rodiče a ostatní občany na 10. Společenský ples.
K tanci i poslechu bude hrát hudba POHODA. Je připravena bohatá tombola, teplé večeře,
míchané nápoje a taneční vystoupení. Vstupenky je možno zakoupit ve škole nebo u paní
Petry Konečné tel. 737885157 (nebo v obchodě).
Petra Konečná, Klub rodičů

Zpravodaj obce Bohuslavice

leden 2009

SK Bohuslavice
Valná hromada klubu proběhla 6. prosince 2008. Na jednání byly předneseny zprávy,
ve kterých bylo provedeno vyhodnocení práce klubu, vyhodnocení sportovní činnosti a
hospodaření za uplynulé období a cíle pro jarní část soutěží. V diskusi bylo projednány
špatné sportovní výsledky zejména „A“ mužstva a mládežnických týmů a i náměty na
zlepšení. Na valné hromadě byli, po odstoupení celého výkonného výboru, zvoleni noví
členové. Nový výbor je pětičlenný s následujícím rozdělením funkcí: předseda – Ing. Ondřej
Mokrý, tajemník – Arnošt Štefek, hospodář – Josef Miketta, členové – Roman Kučera a
Marek Vitásek. Rovněž byla zvolena nová revizní komise.
Zásadní byla volba nového trenéra „A“ mužstva mužů. Po oslovení několika
kandidátů,byl novým trenérem jmenován Josef Nedabýlek. Ten již u našeho mužstva
úspěšně působil první dvě sezóny v krajském přeboru (2003/04 a 2004/05). Pod jeho
vedením jsme vždy na jaře patřili mezi nejlepší mužstva a doufáme, že i letos tomu bude
stejně.
Uskutečnil se i tradiční turnaj ve stolním tenisu. Z dvanácti zúčastněných byl nakonec
nejlepší ten nejmladší: Patrik Klos. Ten porazil ve finále 3:1 Viléma Kociána. V souboji o
třetí místo byl z dvojice Lukáš Miketa a Rudolf Musiol úspěšnější prvně jmenovaný.
Přípravu zahájí muži v úterý 13. ledna v nafukovací hale v Hlučíně. Příprava bude
probíhat jak venku, tak v již zmíněné hale a v místní tělocvičně. Budou sehrány i přípravné
zápasy na hřišti s umělou trávou v Kravařích. Jejich program by měl být následující:
24. 1. (So)
7. 2. (So)
14. 2. (So)
28. 2. (Ne)
7. 3. (So)
14. 3. (So)
21. 3. (So)

10:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
15:00

Bohuslavice – Dolní Benešov
Bohuslavice – Štěpánkovice
Bohuslavice – Štítina
Bohuslavice – Kravaře
Bohuslavice – Háj ve Slezsku
Bohuslavice – Hradec nad Moravicí
Jakubčovice – Bohuslavice (první mistrák).
Ing. Ondřej Mokrý, předseda

Memoriál Jana Kotzura v nohejbale
Tradičně na Štěpána pořádají vyznavači tohoto sportu svůj turnaj. V roce 2008 to bylo
již po třicáté třetí. Od roku 1993 se pořádá jako Memoriál Jana Kotzura.
Dlouhá léta to byla příležitost pro aktivní, ale i bývalé hráče SK trochu si zahrát a
povykládat ve společnosti tohoto kulatého nesmyslu, kvůli kterému doma svádíme neúspěšné
souboje se svými manželkami, pokud nemáme dvě televize. Tato myšlenka se nám však rok
od roku vzdalovala. Kvalita a hlavně účast byla každým rokem slabší.Vrcholem byl poslední
ročník, to se nás sešlo jen 8. Museli jsme hrát ve dvojících, aby krásné ceny bylo komu
předat.
Zvažovali jsme, jak dál. Zrušit turnaj s takovou tradicí by bylo velmi pohodlné a
zbabělé. A to jsme nechtěli. Oslovili jsme proto naše kamarády z okolních obcí, se kterými
se setkáváme v letních měsících. Výsledek byl, možno říci, vynikající. Sešli se hráči, kteří se
tímto sportem baví a bylo i zajímavé sledovat různé styly hry. Byly zápasy, kdy se obtížně

Zpravodaj obce Bohuslavice

leden 2009

určoval favorit a o výsledku rozhodovaly skutečné detaily. I přes drobné organizační
problémy to byl možná nejkvalitnější turnaj dosavadní historie.
Chtěl bych tímto poděkovat sponzorům - p. Buhlovi, p. Scheffczikovi, starostovi obce
ing. Kociánovi a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu turnaje.

l. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:

Umístění v turnaji:
Bobrovníky (Aleš Kolouch, Oldřich Tilke,Alois Bárta)
Bohuslavice (Josef Buhla, Radim Buhla, Tomáš Zatyko)
Vřesina (Jiří Musiol, Zbyněk Musiol, Stuchlík)
Bohuslavice (Jan Stavař, Josef Hurný, Jan Stoček)
Vřesina (Seidler, Hluchník, Petr Scheffczik-Bohuslavice)
Bolatice (Miroslav Monsberger, Filip Monsberger, Jaroslav Loskot)
Dolní Benešov (Michal Spruch, Martin Fajka, Roman Štefek-Bohuslavice)
Jan Stoček, Klub nohejbalistů

Šachy hrané na hřišti
Ne, nebojte se vážení čtenáři, že bohuslavický fotbal skončil a o nedělích budete muset
sledovat na zeleném pažitu „tiché“ blázny namísto Klabzubovy partičky. To je jen
informace, že tam kde vzkvétá hra s kulatým míčem (nesmyslem?), lze provozovat i hry
naprosto ale naprosto zcela odlišné. A tím jsou šachy.
V první pátek roku 2009, tj. druhého ledna, ač je to k nevíře, se již po třetí za sebou
hrál šachový turnaj Casíno cup v Kasíně na domácím bohuslavickém hřišti. Podpora ze
strany pana Martina Maceje, jako generálního sponzora, byla vidět na každém kroku.
Bohužel, i zde do Bohuslavic dorazila celosvětová recese. Globální svět je všude a bude
nejspíš všude, všichni jsme v tom, a tak k letošnímu jubilejnímu ročníku nastoupilo celých
devět bohuslavických tichých bláznů, aby si pocuchali svými a soupeřovými nervy. Vždy
nás bylo více, snad led na rybníce způsobil tu mizernou účast, či čerstvý sněhový poprašek?
V každém případě je jasné, že český národ málo čte knihy, hodně pije (10,5 litru čistého lihu
na hlavu) a stále méně hraje šachy!
Na druhou stranu nutno říci, že letošní třetí ročník měl nejlepší obsazení hráči, jaké si
pamětníci pamatují. Tož, abychom uvítali pana kandidáta mistra, mistra Moravy a Slezska
mládeže do 14 let, jedničku v České republice do 14 let, dvacátého osmého juniora v ČR (do
20 let) v bleskové hře, to se nestává tak často. Už jen proto stálo za to, skočit si do Kasína
pro nakládačku od juniora Tadeáše Kriebla. Ten s přehledem všechno kolem sebe kosil,
málem však v předposledním osmém kole padla kosa na kámen. Tím kamenem byl Vladimír
Blokscha. On to měl s juniorem jasně vyhrané, partie podceněna pozdějším vítězem. Kosa se
už už lámala, bohužel nezkušenost Blokschy způsobila, že i pár sekund stačilo mistrovi
nakonec, aby utekl hrobníkovi z lopaty.
Do skupina „B“ zařadím dále Benky. Ono, abyste to chápali, turnaj byl záležitostí béček a
káček; Benků (3x), Blokschů (1x) a Krieblů (3x). Vitásci a Kociáni po jednom.
Dobrý styl hry má Vilém Kocián, bohužel doma si zapomněl ty správné brýle čtečky,
topil skvěle pod kotlem soupeřům, ale ty brýle scházely.
Jednou nahoře, podruhé dole. Houpačka. Tak se hrála partie Vitásek-Kocián. Kibicům
na hlavě přibylo pár šedin a lehký úsměv na rtech. On totiž Kocián v okamžiku, kdy jiní už
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dávno hodili ručník do ringu, popotahoval holým králem (jen vlastní král) a čekal co Vitásek
při pár sekundách vymyslí. Vymyslel Starou Belu. Partie skončila remízou, když se
Kociánův král ocitl v situaci, kdy nemá co tahat=pat a remíza.
Jinak to bylo v partii posledního kola Benek-Krieblová. Bílý tak dlouho loudil až
vyloudil remízu, což divactvo komentovalo jako komplot dvojice, za což se v jiných
turnajích diskvalifikuje. Na druhou stranu ta barevná lízátka před černou vypovídala své. Že
by již nejen ve fotbale, ale i v šachu byli místo figur kapříci?
Jak jsme teda dopadli je vidět z následující tabulky:
Por. St.c. Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 Kriebel Tadeas
2 Kriebel Rudolf
Krieblova
1
Blazena
8 Vitasek Leo
9 Benek Jiri
4 Benek Vojtech
7 Kocian Vilem
6 Bloksa Vladimir
5 Benek Daniel

2106 CZE
1894 CZE

8
7

BH.
B
36˝
37˝

1805 CZE

4˝

40

1250
1250
1250
1250
1250
1250

4˝
4˝
3
2˝
2
0

40
40
41˝
42
42˝
44˝

Rtg FED Body

CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

To Rtg není stupeň ozáření Černobylem, ale síla (ne v pase), výkonnost hráče. FED
neznamená namaštěnost, ale státní příslušnost. Body, to je jasné. A co BH? Bohuslavice? Ne,
ne, to je Buchholc, pomocné hodnocení při rovnosti bodů. A „B-éčko“ je dtto.
Vzhledem k tomu, že průměrný věk účastníků se počítá méně než na padesát, je veliká
pravděpodobnost dočkat se určitě třicátého ročníku Casíno cupu.
Ceny brali všichni (i když se hrálo na prvním místě o prestiž, obzvláště mezi juniorem,
seniorkou a seniorem Kriblovýma), za což mohou již zmiňovaný Martin Macej a Obec
Bohuslavice, jako sponzoři turnaje. Bylo to příjemné páteční odpoledne a večer s hezkou
atmosférou.
Rudolf Kriebel, Leo Vitásek
Řádky z ledního hokeje
HC Buldoci Bohuslavice
V prosinci odehráli hokejisté Buldoků Bohuslavice tři utkání AHL.V prvním z nich
podlehli vedoucímu mužstvu soutěže, HC Monaco Kouty, 3:5. V dalším zápase se hokejisté
střetli s mužstvem HC Kozmice. Už poněkolikáté v této sezóně obdrželi bohuslavičtí již v
prvních minutách zápasu dvě branky. Naštěstí však záhy skóre korigovali a už v 6. minutě
3:2 vedli. Do konce první třetiny zvýšili až na 6:2. Ve druhé třetině si obě mužstva připsala
po jedné brance a v poslední třetině soupeř stihl přidat ještě jednu branku. Výhru 7:4 si však
Buldoci vzít nenechali. V posledním zápase roku 2008 se Buldoci utkali s Horní Lhotou. Již
se stalo tradicí, že hned na začátku utkání dostanou bohuslavičtí branku. Nejinak tomu bylo i
v zápase s Horní Lhotou. V čase 0:29 soupeř skóroval po zmatku v obranné třetině Buldoků.
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Do konce první třetiny však bohuslavičtí vyrovnali. Ve druhé třetině oba týmy opět přidaly
po jedné brance. V třetí třetině se Buldoci ujali vedení, ale dvě minuty před koncem zápasu
soupeř vyrovnal na konečných 3:3.
V průběžné neúplné tabulce soutěže jsou bohuslavičtí hokejisté s 19 body na 6. místě.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Monaco Kouty
Branky Bohuslavic: Milan Pšenica 2, Jan Krupa.

3:5

HC Buldoci Bohuslavice - HC Kozmice
7:4
Branky Bohuslavic: Daniel Hříva 2, Jakub Kocur 2, David Kocur, Jan Krupa, Marek
Wilpert.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Horní Lhota
Branky Bohuslavic: Jan Krupa 2, Marek Wilpert.
Aktuální tabulka AHL:
1. HC Monaco Kouty
2. HC Buly Aréna
3. HC Čas Mančaft
4. HC STK
5. HC Bolatice
6. HC Bohuslavice
7. HC Horní Lhota
8. HC Isotra
9. HC Kozmice
10. HC Zábřeh
11. HC Mexiko
12. HC Štěpánkovice
13. HC Derby Kouty

17
14
16
17
15
15
18
17
17
17
17
17
17

13
12
12
11
10
9
8
5
5
5
3
3
1

1
0
0
0
1
1
2
2
2
1
2
2
2

3:3

3
86:34
2 117:33
4
87:52
4
99:55
4
84:50
5
58:47
8
71:72
10 43:87
10 69:88
11 49:81
12 53:105
12 44:121
12 35:70

27
24
24
22
21
19
18
12
12
11
8
8
4

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v lednu:
So 10.1.2009 17:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
So 17.1.2009 17:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
Po 19.1.2009 20:30 HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Út
27.1.2009 17:00 HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěže
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 umístěny na webových
stránkách obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport.
Jiří Kocián
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Kultura
Náboženský život (11.)
Dne 21.ledna se slaví podle církevního kalendáře svátek svaté Anežky. Jméno bylo hojně
používáno u generace dnes již dožívající. Přesto stojí za to něco si povědět o původkyni
tohoto jména.
Anežka se narodila ve třetím století v Římě v rodině bohatých křesťanských rodičů.
Vynikala nevšední krásou, a tak už ve dvanácti letech dostala první nabídku k sňatku od
syna městského prefekta. Nabídku odmítla s odůvodněním, že už je zasnoubena s jiným.
Když se chtěl žárlivý mládenec dovědět jeho jméno, Anežka mu začala vyprávět o Ježíši
Kristu. Po neúspěchu syna se do případu vložil jeho otec, římský prefekt. Ale i tomu Anežka
zásnuby s jeho synem odmítla. Rozzuřený prefekt dal pak Anežku odvést do nevěstince, kde
ji mladý nápadník měl zneuctít. Ten však, než k něčemu došlo, padl náhle mrtev k zemi.
Legenda vypráví, že se na přímluvnou Anežčinu modlitbu probral k životu. Přesto ji otec
mladíka předal soudci. Soudce ji dal upálit na hranici. Plameny šlehaly vysoko, avšak krásné
Anežky se nedotkly a nespálily ji. Soudce, když to viděl, poručil vojákovi, aby vrazil dívce
meč do krku. Tak skončil mladý život Anežčin. Je pochována v Římě a nad jejím hrobem
byl později postaven kostel. Každý rok jsou o jejím svátku v tomto kostele posvěceni dva
beránci, z jejichž vlny se pak zhotovují pália (druh štoly, kterou arcibiskupům uděluje papež
a kterou nosí kolem krku) pro arcibiskupy.
Svatá Anežka bývá vždy znázorňována s beránkem ( latinsky – agnus). Můžeme ji často
vidět vyobrazenou s dlouhými vlasy, které halí celé její tělo. Také s dýkou (mečem) v krku a
v plamenech. Sv. Anežka patří k nejčastěji zobrazovaným světcům.
Jak už jsem se zmínil, jméno Anežka je dnes v našich oblastech opomíjené, ale věřím,
že tak krásné dívčí jméno nezůstane dlouho bez povšimnutí. Všem žijícím Anežkám v naší
obci k jejich svátku 21.ledna, blahopřeji.
Leo Dominik, kronikář obce
Plesová sezóna 2008
Pátek
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota

9. 1. 2009
17. 1. 2009
18. 1. 2009
24. 1. 2009
31. 1. 2009
15. 2. 2009
21. 2. 2009

Bohuslavický Oříšek
Spolek zahrádkářů
Maškarní ples ZŠ
Klub rodičů ZŠ a MŠ
Myslivecké sdružení
Maškarní ples MŠ
Ples hasičů s pochováním basy

Stejně jako loni se i letos v nastávající plesové sezóně obracím jménem organizátorů
na vás hosty a návštěvníky plesů se žádostí o změnu zažitých zvyklostí. Využijte bohaté
nabídky občerstvení, které pro vás každoročně připravují pořadatelé a nepřinášejte na plesy
jídlo a pití. Pořádání plesů s sebou přináší nemalé náklady, které je nutné z výnosů ze
vstupného a prodeje občerstvení uhradit. Zisk z pořádaných akcí využijí pořadatelé pro
přípravu dalších kulturních akcí pro vás. V případě, že nebudou pořadatelé plesů ziskoví,
ztratí motivaci, přestanou plesy a kulturní akce pořádat a budeme si stěžovat, že se u nás
v obci nic neděje.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. 1. 2009 dopoledne proběhne v naší obci již po deváté tradiční Tříkrálová
sbírka. Jedenáct dětských skupinek převlečených za tří krále Kašpara, Melichara a Baltazara
navštíví za doprovodu dospělého vedoucího vaše domovy. Charita Hlučín ze srdce děkuje
všem za přátelská přijetí koledníků, štědré finanční dary a otevřené srdce pro všechny lidi,
kteří potřebují pomoc.
Charita Hlučín poskytuje řadu potřebných služeb. O pomoc může požádat každý.
Informace hledejte na www.charitahlucin.cz nebo od pondělí do pátku na tel čísle
595043275
Charita Hlučín

Cenový výměr 1/2009
Svoz a zneškodňování komunálních odpadů od 1.1.2009
Rada obce Bohuslavice na své schůzi dne 10.12.2008 projednala a schválila
následující ceny za pravidelný svoz a zneškodňování tuhých komunálních odpadů v obci
Bohuslavice:
Objem
nádoby
70
70
70
110
110

Tarif

Počet obsluh

P 101
P 111
P 191
P 201
P 207

110
110

P 211
P 261

110
110
110

P 271
P 291
P 292

1x 14 dní
1 x týdně
1 x měsíčně
1 x 14 dní
1 x za 14 dní,
zima
1 x týdně
1 x týdně, zima
1 x 14 dní léto
1 x týdně, zima
1 x měsíčně
1 x měsíčně,léto

Cena v Kč /rok 2009/
vč. DPH
1 200,- Kč
2 140,- Kč
700,- Kč
1 470,- Kč
940,- Kč
2 490,- Kč
2 070,- Kč
1 640,- Kč
890,- Kč
480,- Kč

V cenách je obsaženo propůjčení nádob na odpady a jejich výměna, sběr, přeprava,
třídění, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu. Dále cena obsahuje
nakládání s nebezpečným odpadem, objemným odpadem a separovaný sběr v rozsahu
stanoveném ve smlouvě s obcí Bohuslavice.
Zimní období je od 1.10. předcházejícího roku do 30.4. následujícího roku.
U jednočlenných domácností důchodců hradí obec ze svého rozpočtu jednu polovinu ceny
nádoby za jeden rok.
Tarify P 191 a P 291 jsou určeny pro dvoučlenné domácnosti.
Tento cenový výměr 1/2009 nabývá účinnosti ode dne 1.1.2009 a zároveň tímto dnem
pozbývá platnost cenový výměr 2/2008.
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Cenový výměr 2/2009
prací a služeb na hřbitově v Bohuslavicích platný od 1.1.2009
Vykopání hrobu

hloubka 180 cm

3.200,- Kč

Vykopání hrobu

hloubka 220 cm

3.600,- Kč

Vykopání dětského hrobu

2.000,- Kč

Vykopání hrobu pro uložení urny+uložení urny

300,- Kč

Částečné rozebrání rámu hrobu

300,- Kč

Rozebrání rámu hrobu, odstranění desky

600,- Kč

Vykopání základových patek

200,- Kč/1 patka

Vykopání hrobu v zimním období (od 15.11. do 15.3. běžného roku) cena zvýšena o 10%.
Pronájem smuteční síně

250,- Kč

Tento cenový výměr prací a služeb na hřbitově v Bohuslavicích schválila rada obce
Bohuslavice na své schůzi dne 10.12.2008.
Zároveň pozbývá dnem 1.1.2009 platnost cenový výměr prací a služeb na hřbitově v
Bohuslavicích č. 1/2008 platný od 1.1.2008.
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Společenská kronika – naši jubilanti v lednu 2009

Blokša Karel

60 let

Laton Josef

88 let

Bogaček Erich

60 let

Balarinová Ludmila, Ing.

50 let

Češlová Anna

75 let

Pospěchová Anežka

91 let

Kučera Heřman

70 let

Novák Josef

75 let

Krupa Jaromír

50 let

Benková Anna

87 let

Dorna Jindřich

60 let

Všem jubilantům do dalších let přejeme hojnost Božího požehnání, pevné
zdraví, radost a štěstí

Karla Krupová
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GENERALI a.s.
Kontaktní místo

 životní pojištění
 úrazové pojištění
 investiční pojištění
 nemocenské pojištění
 penzijní pojištění
 cestovní pojištění
 pojištění odpovědností
 pojištění podnikatelů
 pojištění rodinných domů a bytů
 pojištění rekreačních domů
 pojištění domácností
 pojištění obecního majetku
 pojištění motorových vozidel

Romana Gaidová, Opavská 64,Bohuslavice
608 401 844
romana_gaidova@generali.cz

AKCE !!!
Sleva na druhé vozidlo – více na 608 401 844

leden 2009
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Informace občanům obce:

Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad 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.:

553 659 075

Tel/Fax/Zázn.:

553 659 064

Úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.

