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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
v lo.ském roce jsme v tuto dobu, potrápeni tuhou zimou, netrp liv #ekali na
první náznaky jara a kalendá ní první jarní den. V letošním roce jsme zimu tém
nepoznali v-bec a dlouhodobá p edpov 4 na m síc b ezen slibuje zase
nadpr-m rné teploty. P íroda nám ukazuje svou nevyzpytatelnost a vše
nasv d#uje tomu, že jsme sv dky neo#ekávaných extrémních výkyv- po#así.
S pot šením po#ítáme úspory za nízkou spot ebu plynu a až p íští období nám
ukáže, jak se zima bez sn hu projeví na letošní úrod a na úrovní hladiny
spodních vod.
V m síci únoru jsme pochováním basy na tradi#ním Plesu hasi#- ukon#ili
letošní plesovou sezónu. Spolky a organizace v obci p ipravily #ty i spole#enské
plesy a dva maškarní reje pro d ti. Všechny se vyzna#ovaly dobrou organizací,
p íznivým ohlasem a dobrou návšt vou. D kuji touto cestou po adatel-m za
jejich odvedenou práci i vám, kte í jste p ijali pozvání a p išli se spole#n
pobavit. V ím, že i do budoucna budeme obcí s dobrou úrovní spole#enského
života a budete se zú#ast.ovat spole#enských, kulturních, sportovních a dalších
akcí, které pro Vás p ipravují spolky a organizace v obci.
P íznivci kopané se už ur#it t ší na zahájení fotbalové sezóny. V p íloze
zpravodaje vám p inášíme rozlosování jarní #ásti. Všem našim mužstv-m
v sout žích p ejeme dobrý jarní start, úsp šný pr-b h a co nejlepší umíst ní na
konci sout že v duchu „fair play“. P ij4te povzbudit reprezentanty naší obce.
V m síci únoru jsme m li jednání rady a obecního zastupitelstva, ze kterých
vám p inášíme v souladu s legislativou upravená p ijatá usnesení.
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 21. 2. 2007
Vzala na v domí:
Kontrolu usnesení, po které konstatuje, že na posledním jednání rady obce
nebylo p ijato ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na.
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Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Bohuslavice za rok 2006.
Další viz usnesení zastupitelstva
Informaci starosty o vyhlášených dota#ních titulech Ministerstva pro místní
rozvoj pro obce a m sta Moravskoslezského kraje a dotace Krajského ú adu
Moravskoslezského kraje a p edaných žádostech o dotaci na Nadaci ?EZ na
položení um lého povrchu na h išt a b žeckou dráhu školního h išt v rámci
vyhlášeného programu „Duhových h išA „ a na KÚ Moravskoslezského kraje na
„Parkovišt u kostela v rámci programu „Obnovy venkova Moravskoslezského
kraje“
Informaci Krajského ú adu Moravskoslezského kraje o dota#ním programu
Ministerstva zem d lství „Podpora prevence p ed povodn mi II“ a za azení obce
Bohuslavice do tohoto programu
Zprávu z Komplexní preventivní kontroly požární ochrany objekt- a
pracovišA právního subjektu Obce Bohuslavice a ukládá starostovi obce
v pracovním po ádku odstranit zjišt né závady
Informaci starosty obce o výnosu obce za zajišt ní t íd ného sb ru
druhotných surovin ze smlouvy se spol. EKO-KOM ( výnos za rok 2006 –
105.254,50 K# bude využit na nákup sb rných nádob a odpadkových koš-, které
budou instalovány v zastav ném území obce, na likvidaci #erných skládek a na
úhradu náklad- a další rozvoj odpadového hospodá ství obce)
Informaci M Ú Hlu#ín o zániku platnosti povolení k odb r-m povrchových
a podzemních vod a vypoušt ní odpadních vod do 1. 1. 2008 a požadavku o
vystavení žádosti do 30. 6. 2007 dle novely vodního zákona #. 20/2004.
Podrobná informace bude zve ejn na ve zpravodaji obce.
Informaci starosty o zpracování aktualizace provozní a majetkové evidence
obecního vodovodu a kanalizace za rok 2006 a její p edání na M Ú Hlu#ín
Informace starosty o spln ní p edepsaných hygienických ukazatel-, kvality
a jakosti pitné vody v odebraných vzorcích z obecního vodovodu
Informaci starosty obce o vstupním jednání na vypracování Studie
proveditelnosti výrobní zóny Závada
a p ednesených podmínkách obce
Bohuslavice v souvislosti s p ípravou této výrobní zóny
Informace starosty z 2. sn mu Sdružení obcí Hlu#ínska
Informaci o zám ru na zástavbu soukromého pozemku na parcele #. 482/1 a
482/2 k. ú. Bohuslavice u Hlu#ína
Informaci o požadavku na narovnání majetkoprávních vztah- k pozemku
parc. #. 227 k. ú. Bohuslavice u Hlu#ína
Informaci starosty o ú#asti na školení z problematiky ochrany obyvatel,
krizového ízení a požární ochrany
Nesouhlas s vyú#továním opravy p ekopu na ul. Polní a uložila starostovi
obce p ipravit v pracovním po ádku protinávrh
-2-

Zpravodaj obce Bohuslavice

b ezen 2007

Informaci Krajského ú adu Moravskoslezského kraje o ešení nestability
svah- zp-sobených povodn mi a extrémním táním sn hu v roce 2006
P echod práv a závazk- z nájemní smlouvy plynárenských za ízení
v majetku obce Bohuslavice ze Severomoravské plynárenské a. s., Ostrava na
SMP Net, s. r. o., Ostrava
Nabídku spolupráce poslance poslanecké sn movny P?R Ing. Šincla
Nabídku fy I.tec s. r. o. Ostrava na pomoc p i zimní údržb místních
komunikací a chodníkNabídku fy KOMPASS Czech Republic a. s. Praha na bezplatný
poptávkový servis p i nákupu zboží a služeb pro pot eby obce a obecního ú adu
Nabídku na vystoupení dechovky Rozmarýnka z Vl#nova
Nabídku projektu „Senio i komunikují“ na výuku práce s po#íta#i pro
seniory
Nabídku software – Dotace a fondy na CD
Vyhodnocení nabídky fy SAO Computers, HaA na poskytování služeb
správy po#íta#- ve škole a p ipojení k internetu a srovnání služeb iDVA a fy
SAO provedenou ZŠ a MŠ Bohuslavice
Schválila:
5/4
Záv re#ný ú#et obce Bohuslavice za rok 2006 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-. Další viz usnesení zastupitelstva
a) Rozpo#tové opat ení #. 1/2007 bez výhrad a doporu#uje obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
b) Výsledky inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2006 a doporu#uje
obecním zastupitelstvu ke schválení
c) Úhradu náklad- na úpravu povrchu prodloužení ul. P. Bezru#e dle nabídky
fy Gassmont ze dne 29. 1. 2007
d) Doporu#ení obce Bohuslavice pro z ízení Rady obcí Hlu#ínska pro
udržitelný rozvoj území
e) Uspo ádání setkání schol a scholek v kostele Nejsv t jší Trojice
v Bohuslavicích 20. 10. 2007 u p íležitosti 260. výro#í vysv cení kostela a
doporu#uje obecnímu zastupitelstvu ke schválení
f)
Ú#ast starosty obce na vzd lávacím zájezdu pro p edstavitele obcí a m st
Hlu#ínska do Irska a úhradu 50 % náklad- na tuto cestu z rozpo#tu obce a
doporu#uje obecnímu zastupitelstvu ke schválení
g) Provedení optické revize stavu a následné nezbytné vy#išt ní kanalizace na
ul. Okružní, Sokolské, Školní, Chuchelnické a centra obce u KD dle nabídky fy
Kanalizace.CZ, s. r. o. Bohumín. Revize a #išt ní kanalizace na dalších ulicích
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bude provád na vzhledem k finan#ní náro#nosti v dalších letech
h) Výro#ní zprávu o #innosti v oblasti poskytování informací OÚ Bohuslavice
podle zákona #. 106/1999 Sb. v platném zn ní za rok 2006
i)
Instalaci retardér- na místní komunikaci Polní a doporu#uje obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
j)
Vyú#tování provozu výherních hracích p ístroj- a využití výnos- na
po ízení d tských h išA na katastru obce
k) Kácení strom- na pozemcích ve vlastnictví obce
l)
Návrh smlouvy na p id lení dotace SK Bohuslavice na rok 2007 a
doporu#uje obecnímu zastupitelstvu ke schválení
m) Ponechání finan#ních prost edk- z nájmu hasi#ské zbrojnice za rok 2006
Sboru dobrovolných hasi#- Bohuslavice na podporu jejich #innosti v roce 2007
n) Dotaci florbalovému klubu FBC Vlašák Bohuslavice ve výši 30.000,- K# a
doporu#uje obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Na ú#elovou dotaci bude
uzav ena smlouva
o) Dotaci Spolku rybá - ve výši 10.000- K# na odstran ní hrázky mezi
malými rybní#ky a vytvo ení ostr-vku. Na ú#elovou dotaci bude uzav ena
smlouva
p) Dotaci ?eskému svazu v#ela - ve výši 3.000, K#. Na ú#elovou dotaci bude
uzav ena smlouva
q) Zamítavé stanovisko k žádosti o dotaci SONS Opava. V organizaci
nep-sobí ob#ané z Bohuslavic
r)
Hostování d tských atrakcí p. Dubského na Svatoanenské pouti 29. 7. 2007
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 22. 2. 2007
vzalo na v domí:
Kontrolu usnesení
Na posledním 3. jednání obecního zastupitelstva dne 28. 12. 2006 nebylo
p ijato ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na
Informaci o realizaci komplexních pozemkových úprav na katastru obce
Bohuslavice p ednesenou pracovníky Pozemkového ú adu Opava
Informaci starosty o hospoda ení Sdružení obcí Hlu#ínska v roce 2006
s p íjmy ve výši 1.466.139,22 a výdaji ve výši 1.026.620,25 dle p edloženého
návrhu. Hospoda ení SOH bylo vyv šeno na ú ední desce obce Bohuslavice
v dob od 15. 1. do 30. 1. 2007. Záv re#ný ú#et SOH za rok 2007 bude p edložen
obecnímu zastupitelstvu ke schválení po auditu hospoda ení
Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení obce Bohuslavice za rok
2006
Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení p ísp vkové organizace ZS a
MŠ Bohuslavice za rok 2006
Úpravu platu starosty obce dle na ízení vlády #. 614/2006, kterým bylo
zm n no na ízení vlády #. 37/2003
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Informaci starosty obce o stavu v p íprav investi#ní výstavby v roce 2007
Informaci starosty o jednání a záv rech sn mu Sdružení obcí Hlu#ínska
Informaci starosty o jednání rady obce
schválilo:
3/4
a) Záv re#ný ú#et obce Bohuslavice za rok 2006 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 se uzavírá vyjád ením souhlasu
s celoro#ním hospoda ením s výhradou. P i p ezkoumání hospoda ení obce dle §
2 a 3 zákona #. 420/2004 Sb. byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjišt ny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost nedostatk- uvedených pod písmenem c). Dle
13 odst. 1 písm. b) zákona #. 420/2004 Sb. je obec povinna p ijmout opat ení k
náprav chyb a nedostatk- uvedených ve zpráv o kontrole hospoda ení a podat o
tom písemnou zprávu kontrolorovi pov enému ízením p ezkoumání
hospoda ení obce nejpozd ji do 15 dn- po projednání této zprávy spolu se
záv re#ným ú#tem v zastupitelstvu obce.
Návrh opat ení:
1.
Za adit Územní plán a jeho zm ny #. I a II, po ízený a hrazený
Okresním ú adem Opava, do nehmotného majetku obce Bohuslavice
Zodpovídá: ú#etní obce
Termín: do 8. 3. 2007
2. D-sledn uplat.ovat v souladu s platnými zákony a platnými p edpisy
p i plánování výdaj- obce schvalovací postupy ídící kontroly
vykonávanými správcem rozpo#tu a p íkazcem operace. Dbát p i
uskute#.ování rozpo#tových výdaj- zvýšené pozornosti, provád t kontrolu
rozpo#tového hospoda ení pravideln , pr-b žn a systematicky tak, aby
nemohlo dojít ke klasifikaci porušení rozpo#tové kázn .
Zodpovídá: ú#etní obce (správce rozpo#tu)
starosta obce (p íkazce)
Termín: pr-b žn
Záv re#ný ú#et byl s výše uvedenou výhradou a navrženým opat ením
schválen obecním zastupitelstvem
b) Záv re#ný ú#et p ísp vkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2006 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 se uzavírá
vyjád ením souhlasu s celoro#ním hospoda ením bez výhrad.
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c) Výsledky inventarizace majetku obce Bohuslavice k 31. 12. 2006
d) Rozpo#tové opat ení #.1/2007 bez výhrad
e) V souladu s na ízením vlády #. 37/2003 Sb., které bylo zm n no na ízením
vlády #. 614/2006 o m sí#ních odm nách a p íplatcích #len-m zastupitelstev obcí
m sí#ní odm ny neuvoln ných #len- obecního zastupitelstva
f) Dodatek #. 1 k SOD na zhotovení dokumentace pro vydání ÚR, SP
dokumentaci pro ve ejnou sout ž a realizaci, výkon AD a dokumentaci interiéru
stavby „Obecní d-m Bohuslavice – p ístavba a stavební úpravy“, kterým se
navyšuje cena o 110.000, K# bez DPH
g) Instalaci 3 (4) ks retardér- na komunikaci Polní dle p iloženého ná#rtku
h) Vybudování 2 ks d tských h išA v lokalit u obecního ú adu a za samoobsluhou
na konci sm rem k Závad , v rozsahu v ži#ka se skluzavkou, šestihranná šplhací
souprava a dv zví átka na pružin v#. lavi#ek na posezení. Soupravy budou
poptány u výrobc-. P ípravu území , kotvení jednotlivých prvk- a zásyp provedou
pracovníci obce. Výb r dodavatele provede komise místního rozvoje.
i) Návrh smlouvy o ú#elové dotaci ve výši 400. 000,- K# uzav enou mezi obcí
Bohuslavice a SK Bohuslavice
j) Ú#elovou dotaci SDH Bohuslavice na opravu sout žní st íka#ky ve výši
40.000,- K#. Na dotaci bude uzav ena mezi obcí a SDH smlouva. Kontrolou
využití dotace pov uje obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
k) Ú#elovou dotaci florbalovému klubu FC Vlašák Bohuslavice na pronájem hal
a t locvi#en a zap-j#ení mantinel- ve výši 30.000, K#. Na dotaci bude uzav ena
smlouva mezi obcí a FbC ZŠ Bohuslavice. Kontrolou využití dotace pov uje
obecní zastupitelstvo kontrolní výbor.
l) Uspo ádání Setkání schol a scholek m st a obcí Hlu#ínska v Bohuslavicích
v sobotu dne 20. 10. 2007
m) Ú#ast starosty obce na tématické studijní cest starost- Hlu#ínska a úhradu
podílu 50 % náklad- na tuto cestu
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Založení místní ak ní skupiny
Pro zajišt ní a zvýšení možnosti #erpat dotace EU z program- Leader + a
Leader ?R pro venkov, živnostníky a firmy podnikající v zem d lství založily
mikroregiony (sdružení obcí na Hlu#ínsku), zem d lské firmy a neziskové
organizace tzv. Místní ak#ní skupinu (MAS). MAS jsou právní subjekty, které
vytvá ejí a rozvíjejí rozvojovou strategii v regionech své p-sobnosti. D-ležitým
rozvojovým dokumentem je Strategický rozvojový plán zpracovaný na p íslušné
plánovací období (2007 – 2013). Plánovaných cíl- je pak dosahováno pomocí
vlastních zdroj- (#lenské p ísp vky), ale hlavn z dota#ních titul- p íp.
z vytvo eného zisku z vlastní #innosti.
Finan#ní pomoc bude spo#ívat v tom, že MAS bude žádat na základ
Strategického rozvojového plánu o dotace pro sv-j region v jednotlivých letech.
V p ípad , že dotace obdrží, pak již sama bude vyhlašovat výzvy k p edkládání
místních projekt- zam ených na rozvoj venkova, zem d lství a podnikání na
venkov , tyto projekty bude vyhodnocovat a schvalovat p id lení dotací.
Výhodou bude, že o dotacích na jednotlivé projekty se nebude rozhodovat Praze,
ale p ímo v našem regionu, v orgánech MAS. Nevýhodou bude více jak 165
ustavených MAS v celé republice a tím omezený p ísun financí v návaznosti na
kvalitu p edkládaných Strategických rozvojových plán-.
Bližší informace o MAS Hlu#ínska se m-žete dozv d t u starosty obce a Ing.
Karla Veverky, kte í byli zvoleni do programového výboru MAS. Ob ma je také
možné p edat nám ty pro rozvoj zem d lského podnikání a rozvoj venkova.
Nám ty budou využity pro zpracování strategického rozvojového plánu
Hlu#ínska na období let 2007 - 2013. Bližší informace o programech Leader jsou
na webových stránkách www.mze.cz.
Webové stránky obce
Pravidelná aktualizace zejména fotogalerie na webových stránkách naší
obce www.bohuslaviceuhlucina.cz vyvolává zna#ný zájem návšt vník-. T sn
p ed koncem roku 28. 12. 2006 dosáhl po#et návšt vník- 10.000 a za dva m síce
letošního roku se po#et zvýšil na 12.000. Pravidelnou aktualizaci chceme webové
stránky ješt zlepšovat. Uvítali bychom, aby se nám p ihlásily firmy, podnikatelé
a živnostníci, organizace a spolky p-sobící v naší obci a nahlásili nám své údaje a
kontaktní adresy. Zve ejn ním na našich stránkách bude zlepšena dosažitelnost a
všichni návšt vníci budou lépe informováni o nabídkách firem a aktuálním d ní
v obci.
Znovu p ipomínáme všem majitel-m po#íta#- s internetovým p ístupem na
zahájení provozu regionální internetové televize, která je p ístupná na adrese
www.hlucinsko.tv. S provozovatelem regionální internetové televize má naše
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obec uzav enou smlouvu na celý rok 2007. V pr-b hu roku si tak m-žete
prohlížet jak archivované tak aktuální záb ry z akcí po ádaných obcemi
mikroregionu Hlu#ínska. Obce Hlu#ínska usilují, aby na této regionální
internetové televizi vzniklo regionální zpravodajství. Obyvatelé 31 obcí na
Hlu#ínsku by tak mohli sledovat na internetu zajímavosti z celého území regionu.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Informace k zákonu . 20/2004 Sb. – zánik povolení
Obecní ú ad Bohuslavice obdržel informace k výše uvedenému zákonu o
zániku povolení k odb r-m povrchových a podzemních vod a platnosti povolení
k vypoušt ní odpadních vod k l. l. 2008 z M stského ú adu Hlu#ín, odboru
životního prost edí a komunálních služeb, z nichž citujeme:
Podzemní vody
Povolení k odb ru podzemní vody nevyžadují studny:
• vybudované p ed 1.1.1955, tzv. historické, které jsou považovány za
povolené a zkolaudované a rovn ž jim bylo ze zákona povoleno užívání
vod (bez písemného dokladu), které odebírají podzemní vodu pro
individuální zásobování domácností pitnou vodou, tj. i zalévání vlastní
zahrady, mytí automobil-, atp.
• ze kterých se voda neodebírá
Nové povolení k odb ru podzemní vody nevyžadují studny:
• ke kterým bylo vydáno povolení k odb ru podzemní vody pro individuální
zásobování domácností pitnou vodou, tj. i zalévání vlastní zahrady, mytí
automobil-, atp. Tato povolení v minulosti vydával Okresní národní výbor
Opava, pozd ji Okresní ú ad Opava, ale i obecné stavební ú ady.
Na výše uvedené p ípady se vztahuje výjimka z výše citovaného zákona #.
20/2004 Sb.
O individuální zásobování domácností pitnou vodou nejde v p ípadech, kdy je
podzemní voda odebírána v souvislosti s výkonem podnikatelské #innosti
(kade nictví, pohostinství, zahradnictví a jiné provozovny).
O nové povolení k odb ru podzemních vod musí požádat všichni, kte í
podzemní vodu odebírají a povolení k jejímu odb ru nemají a nevztahuje se
na n výše uvedené.
O nové povolení k odb ru podzemních vod, nebo jeho prodloužení (v
p ípad , že nedošlo ke zm n podmínek, za kterých bylo povolení ud leno) jsou
-8-
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povinni požádat všichni, kte í povolení k odb ru podzemní vody mají, ale
nabylo právní moci do 31.12.2001.
Povrchové vody
Povolení k odb ru povrchových vod nemusí žádat:
• pokud n kdo odebírá povrchovou vodu pro vlastní pot ebu a nevyužívá
k tomu zvláštní technické za ízení – v tomto p ípad se jedná o obecné
nakládání s vodami s povrchovými vodami, nepodléhající vydání povolení.
O nové povolení k odb ru povrchových vod, jsou povinni požádat:
• všichni, kte í povrchovou vodu odebírají, ale povolení k jejímu odb ru
nemají
• ti, kte í povolení k odb ru povrchové vody mají, ale povolení nabylo právní
moci do 31.12.2001. Pokud se nezm nily podmínky, za kterých bylo
povolení vydáno, je možno do 30.6.2007 požádat o prodloužení jeho
platnosti.
Vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových
Týká se p edevším #istíren odpadních vod a septik-, pokud jsou vyúst ny do
vod povrchových (vodních tokB).
O nové povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových jsou
povinni požádat všichni, kte í ho nemají.
O nové povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových nebo o
jeho prodloužení (v p ípad , že nedošlo ke zm n podmínek, za kterých bylo
povolení ud leno) jsou povinni požádat všichni, jejichž stávající povolení
nabylo právní moci do 31.12.2001.
O vydání nového povolení nebo prodloužení stávajícího povolení k odb r-m
povrchových nebo podzemních vod a k vypoušt ní odpadních vod do vod
povrchových je nutné požádat v termínu do 30.6.2007 M Ú Hlu#ín odbor ŽP a
KS.
Výb1r vodného
Oznamujeme ob#an-m, že od #tvrtka 15.3.2007 bude pan Erhard Kocur
provád t odpisy vodom r- a vybírat poplatek za odb r vody z obecního
vodovodu. Cena z-stává stejná a #iní 14,- K#/1m3. P i výb ru vodného provede
p. Kocur kontrolu vodom ru a hlavního uzáv ru p ípojky vody do rodinných
domk-. Upozor.ujeme, že p ípojky vody k rodinným domk-m jsou ve vlastnictví
ob#an-. Každý majitel rodinného domku by m l ve vlastním zájmu znát umíst ní
hlavního uzáv ru a spole#n se správcem obecního vodovodu pravideln
kontrolovat správnou funkci.
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Informace Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti informuje, že dne 20. února 2007 byla
v prostorách Krajského soudu v Ostrav , Sokolská 935/16, Ostrava, otev ena
pobo#ka Rejst íku trest-.
Výpis z rejst íku trest- mohou ob#ané na pobo#ce vy ídit na po#kání v níže
uvedených ú edních hodinách.
Pond lí
Úterý
St eda
?tvrtek
Pátek

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
Karla Krupová

Základní škola a mate ská škola Bohuslavice – p ísp1vková organizace
Školní plesy
B hem m síce února prob hly ve spolupráci s Klubem rodi#- dv
významné akce. 3. 2. se uskute#nil Rodi#ovský ples a 11. 2. Maškarní rej d tí.
Ob akce byly velmi zda ilé, hojn navštívené. Velký dík pat í všem rodi#-m,
kte í se aktivn podíleli na jejich p íprav a zdárném pr-b hu. Nejv tší
pod kování zaslouží paní Petra Kone#ná a paní Iveta Theuerová.
Klub rodi#- a vedení školy d kuje všem sponzor-m za v cné ceny a
p ísp vky. Finan#ní p ísp vky byly použity na zakoupení bohaté tomboly pro oba
plesy.
Výstava betlémB
Od 16. 12. 2006 do 4. 2. 2007 probíhala v Muzeu Hlu#ínska (v Hlu#ín )
výstava betlém-. Výstavy se zú#astnili se svými výrobky také žáci naší školy.
Betlémy hodnotili návšt vníci muzea. ZŠ Bohuslavice se umístila na 1. míst1
p ed ZŠ Hlu#ín-Tyršova a ZŠ Velké Hoštice.
Na jejich výrob se podílela tato d v#ata:
6. t ída: Anna Vitásková, Lenka Kosková, Miroslava Riedlová, Nikol Slaná
7. t ída: Veronika Malchárková, Barbora Kozáková, Michaela Miková,
SoGa Ch íbková
8. t ída: Dominika Theuerová, Zuzana Kubíková, Pavla Steffková
9. t ída: Lucie Ostárková
- 10 -
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Na úsp chu m la velký podíl také paní u#itelka z mate ské školy Anna
Poštulková, která p isp la do naší sbírky svými krásnými pracemi.
Škola byla odm n na pom-ckami pro výtvarnou výchovu. Školní chodbu zdobí
putovní medaile, která bude v p íštím roce p edána vít zi dalšího ro#níku.
Okresní kola olympiád
V únoru se uskute#nila okresní kola olympiád. Vynikajících výsledk- bylo
dosaženo v kategorii mladších žák- matematické olympiády, kde žáci 5. t ídy
Tadeáš Kriebel a Martin Miketa získali 1. místo. Na 1. míst1 se umístil také
Roman Sýkora ze 7. t ídy v olympiád1 z anglického jazyka.
Dob e školu reprezentovali v okresních kolech v Opav rovn ž Marie
Ju íková z 5. t ídy (olympiáda v n1meckém jazyce), Klára Scheffcziková z 9.
t ídy (olympiáda v anglickém jazyce) a Jitka Stola íková z 9. t ídy (olympiáda
v n1meckém jazyce a v matematice).
Všem žák m, kte í naši školu úsp šn reprezentovali, pat í pod kování a
pochvala!
Mgr. Dagmar Fojtíková, editelka ZŠ a MŠ
CO DJLALI ŠACHISTÉ ZE ZŠ BOHUSLAVICE V PRVNÍCH
MJSÍCÍCH ROKU 2007
Nej#ast jší #inností jsou setkání každé pond lí odpoledne ve škole, kde
krom cvi#ných partií šachisté eší šachové úkoly, u#í se zapisovat a #íst zápisy
tah- a tím vším pomalu pronikají do taj- této krásné hry.
Aby se u#ili zvládat nervozitu, která provází každého hrá#e p i utkáních, je
nutné se ú#astnit turnaj-. Na n kolika si naši reprezentanti zahráli a byli velmi
úsp šní.
Žákovský šachový turnaj v Píšti
V pátek 12.1.2007 se v ZŠ PíšA sešli p íznivci královské hry – d v#ata a
chlapci z polského Tworkóva, z naší školy a nejpo#etn jší skupinou byli domácí.
Celkem 42 hrá#ek a hrá#- bylo rozd leno do t í kategorií. Mezi p ti d v#aty si
vedla nejlépe domácí A. Pivovar#íková. Škoda, že se pro nemoc nemohla
ú#astnit naše J. Ku#erová.
V kategorii mladších žák- si vedl výborn žák naší školy Š. Ostárek
(IV.t .), který porazil všechny své soupe e a stal se jednozna#n vít zem. Dob e
hráli také další naši ú#astníci – O. Mika (II.t .) obsadil sedmé místo, D. Pašek
(III.t .) skon#il desátý a J. Kubík (III.t .) se d lil o 12.-14.místo.
Mezi dvaceti dv ma staršími žáky si úpln nejlépe vedl nejmladší ú#astník
této kategorie T.Kriebel (V.t .), který se stal suverénn vít zem. Velmi dob e
hráli V.Benek (VII.t .) – 4.místo, P.Prchala se d lil o 5.-6. po adí a D.Janecký
(VII.t .) a J.Horá ek (IX.t .) skon#ili na 13. a 14. míst .
- 11 -
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Okresní finále p eboru škol
Výborn reprezentovali naši školu zástupci v mladší kategorii. Sout ž se
konala v Opav 16.1.2007. Žáci - T. Kriebel, Š. Ostárek,V. Mi ka, D. Pašek a
J. Kubík – dosáhli vynikajícího výsledku. Družstvo skon#ilo na druhém míst a
spolu s vít zem sout že - ZŠ Bolatice - postoupilo do krajského finále. Další
po adí:
3. ZŠ Otická, Opava
6. ZŠ Šrámková, Opava
4. ZŠ Slavkov
7. ZŠ Opavská, Vítkov
5. ZŠ Radu.
8. ZŠ Vrchní, Opava
Nejlepším hrá em celé sout že byl T. Kriebel, který nenašel p emožitele
a sedm utkání vyhrál.
Starší kategorie hrála svou sout ž 17.1.2007 v Opav a naše družstvo tvo ili V.
Benek, P.Prchala, J.Ku erová a D.Janecký. Neda ilo se jim tolik, jak by si
p áli a obsadili 13.místo, ale byli nejmladšími ú#astníky a ješt n kolik let mohou
školu reprezentovat a také se zlepšovat.
Krajský p ebor škol v šachu 2007, 1.-5.t ída
V Dom d tí a mládeže ve Frýdku-Místku se 1.2. 2007 uskute#nilo krajské
kolo, na kterém nechyb li také naši žáci a vedli si výborn . T.Kriebel,
Š.Ostárek, V.Mi ka, D.Pašek a J.Kubík obsadili 6. místo. Navíc T. Kriebel
nenašel p emožitele v žádné partii, i když se sout že ú#astnila družstva škol,
které mají rozší enou výuku šach-.
Výsledky:
1. 6.ZŠ, Frýdek-Místek
24,5 bod7. ZŠ Bolatice
13,5 bod2. Š, Pet vald-Karviná
20 bod8. ZŠ Ostrava-Pet kovice 13,5 bod3. 8.ZŠ, Frýdek-Místek
19,5 bod9. ZŠ Kop ivnice
11,5 bod4. 1.ZŠ, Frýdek-Místek
16,5 bod10. ZŠ Opava,Otická
11 bod5. ZŠ, D tmarovice
16,5 bod11. ZŠ N.Ji#ín-Pet vald
7 bod6. ZŠ Bohuslavice
14,5 bodB
VŠEM REPREZENTANTNM NAŠÍ ŠKOLY PATPÍ POCHVALA!
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
VŠICHNI JSME ÚSASTNÍKY SILNISNÍHO PROVOZU!
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Každý d láme chyby, chybovat je lidské. Mnohé chyby se dají napravit.
Chyba v silni ním provozu mBže mít trvalé následky nebo mBže být
poslední chybou v život !
Kapitola první:

„NA SILNICI“

Kde je chodník, chodíme vždy po chodníku.
Kde není chodník, chodíme po levé krajnici.
Kde není ani krajnice, chodíme co nejblíže p i levém okraji vozovky, abychom
lépe vid li protijedoucí vozidla.
Vozovka je ur#ena p edevším vozidl-m, proto jim nesmíme p ekážet a musíme
pozorn sledovat provoz.
P i ch-zi po krajnici nebo po okraji vozovky sm jí jít nejvýše dva chodci vedle
sebe.
Po jednom za sebou se chodí tam, kde je hustý provoz vozidel, v blízkosti
nebezpe#ných míst (zatá#ka, zúžená vozovka, vrchol stoupání) a za snížené
viditelnosti ( ve tm , p i svítání a soumraku, za mlhy, dešt , sn žení).
Nem li bychom zapomínat, že musíme být vid ni, proto nosíme pestrobarevné
oble#ení, reflexní dopl.ky, odrazky.
Na n která místa a úseky v silni#ním provozu nesm jí chodci vBbec vstupovat.
Tato místa bývají ozna#ena dopravními zna#kami „Zákaz vstupu chodc-“,
„Silnice pro motorová vozidla“, „Dálnice“.
Tyto ádky neberte jako pou ování. Spíš by vás m ly p im t k zamyšlení,
zda d láte vše pro svou bezpe nost a zda jste svým chováním p íkladem pro
ostatní!
Mgr. A. Hampel, u#itel
Organizace v obci
Klub rodi B p i ZŠ a MŠ Bohuslavice – p ísp vková organizace
Veselí na plesech už je sice minulostí, ale ješt mi dovolte jedno ohlédnutí
za masopustem. Klub rodi#- ve spolupráci se Základní školou se postaral o
p ípravu spole#enského plesu, který se opravdu vyda il, jak hojnou ú#astí, tak
bohatou tombolou i vystoupením žáky. 7. t ídy. Velký potlesk sklidil i tane#ní
pár z Dolního Benešova.
Pod kování pat í i rodi#-m, kte í se podíleli na p íprav masek svých d tí.
Jak jsme se mohli p esv d#it, d tská fantazie je opravdu nep ekonatelná. Celé
odpoledne bylo zábavné a d ti si užily sout ží, tance i ob#erstvení. D kuji
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u#itelskému sboru, rodi#-m z Klubu a všem sponzor-m za bohatou tombolu na
obou plesech.
Za Klub rodi#- Petra Kone#ná
Z >INNOSTI SK BOHUSLAVICE
V únoru byla v plném proudu zimní p íprava.
Muži odehráli další p ípravná utkání, op t všechna na um lé tráv v Hlu#ín .
4.2. jsme porazili HaA 6:2 brankami Dana Buhly (3), Marka Harasima (2) a
Lu4ka Odstr#ilíka. Soupe se sice ujal vedení a první polo#as nás potrápil. Druhý
ale už byl zcela v naší režii a 6 góly jsme vyjád ili svou herní p evahu. 18.2. jsme
ve vyrovnaném derby s Kobe icemi uhráli remízu 1:1. Skóroval Dan Buhla. A
výjime#n v sobotu dopoledne jsme 24.2. sehráli nejt žší p ípravné utkání celé
p ípravy s druholigovým FC Hlu#ín, který nastoupil s kompletním kádrem v#etn
svých nových posil s prvoligovými zkušenostmi. Sehráli jsme p ed velice slušnou
návšt vou kvalitní a s ohledem na kvalitu soupe e i vyrovnané utkání. Se
soupe em jsme drželi krok až do samotného záv ru, kdy jsme ješt p ijateln
prohrávali 2:0 po gólech ve 23. a 59. minut . Vypracovali jsme si i šance (Martin
Valig-ra). V záv ru jsme ale 3x inkasovali (v 83., 87. a 90. minut ) a trochu
zkazili dojem z celého utkání. Rozhodn se ale nejednalo o „rozst ílení
Bohuslavic“ jak o utkání referovali v „Regionu“. Muži také absolvovali p tidenní
soust ed ní v Ostravici. V p kném prost edí m li možnost, mimo strmých kopc-,
využit také bazénu, posilovny a bowlingu.
Dorostu se do#asn ujal jako trenér Antonín Blokša ml. S radostí m-žeme
konstatovat, že Dan ?ernaj je již doma z nemocnice a je mu lépe. Už se t ší až se
zase ujme trénování.
Utkání muž- s Krásným Polem ve V esin u OV se p ekládá ze #tvrtku na
pátek 2. b ezna se za#átkem od 18:30. A v ned li se až od 15:00 st etneme se
Starou B lou (místo Dolního Benešova).
Ing. Ond ej Mokrý, p edseda SK
Dádky z ledního hokeje
V únoru nastoupili naši hokejisté ke #ty em st etnutím sout že AHL.
Všechna utkání se nesla ve znamení vyrovnaných boj-, které ve t ech
p ípadech dopadly lépe pro naše hrá#e. Nejprve si naši hokejisté poradili
s Monacem, které porazili 3:1. V dalším st etnutí hráli s nevyzpytatelným
soupe em z Horní Lhoty. Tento zápas byl ve znamení urputné hry a mnoha
souboj-. Utkání hokejisté nakonec vyhráli 5:3. Následující st etnutí s ?as
- 14 -
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Man#aftem bylo, což ostatn potvrzuje i skóre 2:1, st etnutím pevných a
neprostupných obran a skv lých gólman-. V posledním zápase v únoru bylo na
po adu tradi#ní derby s rivalem z Bolatic, konkurentem na nejvyšších pozicích
v tabulce. Bohužel naši hrá#i celé utkání tahali za kratší konec, a i-když mocn
dotahovali, soupe jim vždy po korigování skóre zasadil další smrtící ránu.
Utkání nakonec skon#ilo vít zstvím Bolatic v pom ru 6:4.
Po neúplných 23 odehraným kolech jsou naši hokejisté zatím stále na
výborném 2. míst tabulky. P i#emž, jak vidno z tabulky, ohrožují je hlavn
Bolatice se dv ma zápasy k dobru.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – Monaco
HC Buldoci Bohuslavice – Horní Lhota
HC Buldoci Bohuslavice – ?as Man#aft
HC Buldoci Bohuslavice – Bolatice

3:1
5:3
2:1
4:6

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v b eznu:
?t 1.3.2007 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – Mexiko
Po 12.3.2007 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – Derby Kouty
Út 20.3.2007 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – Záb eh
Út 27.3.2007 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – Isotra
Tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Buldoci Bohuslavice
3. HC Bolatice
4. HC ?as Man#aft
5. HC Mexiko
6. HC Derby Kouty
7. HC Horní Lhota
8. HC Monaco Kouty
9. HC Záb eh
10. HC Isotra
11. HC Št pánkovice

21
23
21
23
22
23
23
23
23
22
22

21
16
13
12
11
10
10
10
6
5
4

0
0
2
0
2
2
1
0
1
1
1

0 174:53
7 125:70
6 127:69
11 73:90
9
77:82
11 64:88
12 85:91
13 59:80
16 89:109
16 57:104
17 49:143

42
32
28
24
24
22
21
20
13
11
9

Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky, kanadské bodování a
rozpis utkání naleznete na internetové adrese: http://www.bulyarena.cz/cz/bulyarena/sportovni-centrum/ahl/
Ji í Kocián
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Kultura
260. výro í posv cení kostela. ( 2. pokra ování)
Minule jsem vám slíbil, že v dalším pokra#ování budeme popisovat
jednotlivá vyobrazení. A kde jinde v kostele za#ít než u oltá e.
Takže za#neme seshora. V nejvyšší #ásti nad oltá em vidíme okno, které je
p ekryté trojúhelníkem se zlatými paprsky. Uprost ed trojúhelníku je nápis
v hebrejštin . Stejný nápis je v modrém znaku bezprost edn pod oknem. Je to
jméno našeho Boha, Hospodina :“ Jsem, který jsem“. Pokud #teme bibli, m-žeme se
ve druhé knize Mojžíšov dov d t, že B-h, když posílá Mojžíše, aby vysvobodil
Izraelity z egyptského zajetí, promlouvá k n mu z ho ícího ke e. Mojžíš se ptá:
„Kdo jsi, jaké je tvé jméno“. B-h mu odpovídá: „ Jsem, který jsem“.
Pod tímto znamením Boha je freska korunování Panny Marie. Na tomto
obraze je také první vyobrazení Svaté Trojice a n kolika nebeských bytostí. Po
stranách tohoto obrazu jsou ve sloupoví (takto namalovaným nebo plasticky
nazna#eným sloup-m íkáme pilastry) vymalováni #ty i apoštolé. Odleva doprava
jsou to svatý Ond ej, starší bratr Petr-v. Atributem(znakem), podle kterého jej
m-žeme poznat i na jiných obrazech, je k íž ve tvaru X. Na takovém k íži byl sv.
Ond ej umu#en za vlády nejkrut jšího ímského císa e Nera, když odmítl klan t se
pohanským boh-m. Takovému k íži se lidov íká ond ejský (Ond ej-v) k íž.
Druhým je apoštol Petr, první zástupce Krist-v na zemi, který se p-vodn
jmenoval Šimon a kterého si Kristus sám vybral a dal mu jméno Petr, to je skála.
Sv il mu svou církev na zemi po svém nanebevstoupení. Je zobrazován s klí#em
v ruce.
T etí je svatý Pavel. Jmenoval se Šavel a byl vojákem, který tvrd
pronásledoval první k esAany. Po zázra#ném obrácení, když se mu zjevil sám
Kristus p ed bránou m sta Damašku, stal se horlivým apoštolem a ši itelem
Kristova u#ení hlavn mezi pohany v ]ecku a v ]ím . Pro ší ení k esAanství byl
]ímany zajat a odsouzen k trestu smrti. Jako voják nemohl být uk ižován a tak byl
sAat me#em. S me#em v ruce, který se stal jeho atributem, je také vyobrazen na
našem obraze.
?tvrtým a posledním je apoštol svatý Jakub starší. I on p išel ší it Kristovou
víru do Evropy a sice na území dnešního Špan lska. Tam je dodnes velmi slavn
uctíván. Jeho ostatky jsou uloženy v katedrále ve m st Santiago de Compostela a
zbožní ctitelé z celého sv ta každým rokem putují stovky kilometr- p šky do tohoto
m sta, aby se tam poklonili tomuto sv tci. Jako poutník je zobrazován s kloboukem
a holí v ruce. Loni se mu v Santiago de Compostela poklonil po m sí#ní pouti i náš
bývalý otec Lumír Tká#. My dnes putování po malbách ukon#íme a budeme
pokra#ovat p íští m síc…
Leo Dominik, kroniká
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Spole enská kronika - naši jubilanti v b eznu 2007
Vitásek Milan

50 let

Bar ová V ra

50 let

Tomaschková Ilse

75 let

Vitásková Helena

80 let

Pausová Berta

83 let

Heisigová Alžb ta

88 let

Nev elová Marie

80 let

Stoczková Marie

86 let

Kotalová Marta

87 let

Kozáková Cecílie

87 let

Všem jubilantBm co nejsrde n ji blahop ejeme.
Karla Krupová

Informace ob anBm 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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Inzerce
• Firma KLIA p ijme na 2- 3 m síce brigádníky - muže pro manuální práci
ve sklad . Úkolová mzda.
• CASINO SPORT v Bohuslavicích na h išti SK p íjme servírku. Nástup
možný ihned. Bližší informace na tel. 723 850 511.
• Prodám chlapecké horské kolo na v k 8-12 let. Informace na tel.
602 250 406.

Nabízím veškeré služby spojené s níže
Uvedenými produkty MSS, a.s.:
STAVEBNÍ
SPO*ENÍ
státní podpora až 3000,- K ro n
Úv ry s úrokem již od 3,7%
PENZIJNÍ P*IPOJIŠT/NÍ
SOB penzijní fond Stabilita
SOB penzijní fond Progres
INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDU
P)ij*te se poradit. Spole n m,žeme zhodnotit
vaše finance nebo vy)ešit situaci s bydlením.
RENÁTA PAŠKOVÁ, finan:ní poradce
Lesní 440, Bohuslavice
737 750 815
Telefonní kontakt:

E-mail:

MSS, a.s.

renata.paskova.cmss@seznam.cz
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2. Bezpe nost p i distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor #inností, které distributor zemního
plynu provádí v souladu s platnou legislativou pro zajišt ní bezpe#né dodávky
zemního plynu kone#ným zákazník-m.
V prvé ad jsou to preventivní innosti zajišAované ve stanovených lh-tách,
jejichž rozsah je
p esn definován zejména v technických normách a
technických pravidlech. P edevším se jedná o pravidelné inspek#ní #innosti, ke
kterým pat í kontrola trasy plynovod- a p ípojek, kontrola ochranných pásem,
kontrola t snosti, kontrola umíst ní vizuálních zna#ek, orienta#ních sloupk- a
identifika#ních tabulek #i provozní revize.
Mezi významné preventivní #innosti zajišAované z hlediska bezpe#nosti pat í
také tzv. odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme p idávání chemické
látky (odorantu) do zemního plynu v p edepsaném množství a rozsahu. Odorant
je nejedovatá organická slou#enina, která již v malém množství dodává zemnímu
plynu charakteristický, nezam nitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje
v okolní atmosfé e (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci
a donutit tak osoby opustit „zamo ený“ prostor.
Drtivá v tšina únik-, které se v rámci výjezd- pohotovostní a poruchové služby
Severomoravské plynárenské, a.s., (telefonní #íslo 1239) eší, se týkají hlášených
únik- s koncentrací výrazn pod spodní mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální
nebezpe í, protože v sob zpravidla skrývá technický problém a tedy
odchylku od bezpe ného provozu za ízení všech plynárenských kategorií.
Ob ané by proto nem li váhat s nahlášením n kdy i jen podez ení na možný
únik zemního plynu na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s.
tel. . 1239 a p enechat jeho ešení specialistBm z distribu ní spole nosti.
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