Leden 2010

č. 205
Váţení spoluobčané,
na začátku nového
jubilejního roku 2010 vám,
vašim rodinám, členům rady a
obecního
zastupitelstva,
členům sboru pro občanské
záleţitosti, organizacím a
spolkům i firmám působícím
v obci děkuji za vykonanou
práci pro obec a spoluobčany.
Přeji vám vše nejlepší,
především hojnost Boţího
poţehnání, pevné zdraví,
radost i štěstí, ţivotní
optimismus, splnění všech
očekávání i dostatek sil k
překonávání překáţek, které
nám přinese budoucnost. Tak
jako kaţdoročně děkuji všem,
kteří jsou aktivní, pracují pro
obec a veřejnost, pořádají
různé společenské akce pro
ostatní spoluobčany, pečují o
své domy, udrţují čistotu a
uklízejí jejich okolí, zametají
chodníky, uklízejí sníh, jsou
vstřícní, obětaví a snaţiví.
Udrţují
tak
všeobecnou
tradici o pracovitých a
pečlivých
obyvatelích
hlučínského regionu a nejen
mým přáním je, aby ostatní
obyvatelé následovali jejich
dobrého příkladu.
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Je to samozřejmá pravda, ţe ty nekrásnější chvíle uplynou velmi rychle. Nejinak tomu bylo i o
právě končícím svátečním vánočním, silvestrovském a novoročním čase. Věřím, ţe jste k dárkům, kterými
jste obdarovali vaše blízké, přidali lásku, radost a přátelství a to nejdraţší co můţete všem darovat a nic to
nestojí, to je svůj čas. Na dárky, byť by byly nejdraţší, se brzy zapomene, ale společné chvíle proţité
v přátelské rodinné atmosféře se svými rodinnými příslušníky, zůstávají nezapomenutelně zapsány v
paměti po celý ţivot.
Prosincový adventní a vánoční čas byl v naší obci bohatý na různé kulturně společenské akce.
S velkým zájmem občanů se, tak jako kaţdoročně, setkalo představení ţivého Betlému na farní zahradě i
koncert chrámového sboru na svátek sv. Štěpána. V Kulturním domě v Dolním Benešově bylo pokřtěno
3. CD písní v hlučínském nářečí. Mezi 14 soubory byl i náš folklórní soubor Vlašanky z Bohuslavic.
Na své si přišli i příznivci sportu na turnaji v nohejbalu, stolním tenisu, fotbalu i volejbalu. Úspěch
zaznamenali sourozenci Janošovi a Anna Pudichová na Vánočním běhu Hlučínem. V restauraci Centrum
se hrál turnaj v karetní hře „66“. Na pravou zimu si museli počkat příznivci zimních sportů. Napadlý sníh i
mrazy kolem 15 stupňů ještě pár dní před Štědrým dnem dávaly naději, ţe Vánoce budou v bílém hávu a
děti i dospělí si zabruslí a zalyţují. Následovala však obleva, kterou ukončily aţ mrazy a sníh na přelomu
roku a můţeme se těšit z opravdové zimy.
Ti z vás, kteří sledují internetové stránky obce, a bylo vás za celý rok 2009 přes 80 tis., uţ jsou o
všech popsaných událostech informováni.
Uplynulý rok 2009 byl poznamenán celosvětovou krizí, která měla dopad na naši republiku i naši
obec. Daňové příjmy obce byly niţší oproti roku 2008 o 1,8 mil Kč. Propad se alespoň částečně podařilo
eliminovat získáním dotací ve výši 1,1 mil Kč na víceletý projekt s názvem „Zvýšení
konkurenceschopnosti ZŠ a MŠ Bohuslavice“, na opravu podlahy v tělocvičně, doplnění pracoviště
CZECH Point aj. Dotaci na připravovanou stavbu „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební
úpravy“ jsme v roce 2009 neobdrţeli a s netrpělivostí očekáváme výsledek vyhodnocení předloţených
ţádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezského kraje. Ţádosti o dotace na další
dva projekty z Operačního programu ţivotní prostředí na zateplení fasády a výměna oken a dveří ZŠ a MŠ
Bohuslavice a zateplení fasády a výměna oken KD Bohuslavice jsme z důvodu upřednostnění Obecního
domu z hlediska zajištění spolufinancování z obecního rozpočtu i krátké lhůty pro předloţení ţádosti dosud
nepodali. Při vypsáni výzvy jsme však připraveni obě ţádosti podat. Na rok 2010 jsme předloţili ţádost o
dotaci na opravu hřbitovní zdi a připravujeme projekty na „Úpravu prostranství za KD“, „Rekonstrukci
schodiště pod kostelem“ a obnovu zeleně u KD, na ul. Poštovní aţ k pomníku ruských letců, a zvýšení
bezpečnosti dopravy v Bohuslavicích. Rozpracovaný projekt na „Rekonstrukci vstupního schodiště a terasy
ZŠ a MŠ Bohuslavice“přesuneme aţ po dokončení zateplení fasády a výměnu oken ZŠ a MŠ Bohuslavice
Na posledním jednání obecního zastupitelstva v prosinci jsme schválili rozpočet obce, ve kterém
jsme podle schváleného státního rozpočtu předpokládali další sníţení daňových příjmů. Potřeba přísunu
dalších financí do státního, ale i obecního rozpočtu vyvolala úpravy v účetnictví, ale zejména zavedení
reţimu DPH v hospodaření obcí při překročení vlastních příjmů v některých kapitolách o 1 mil Kč. Naše
obec bude účtovat DPH uţ od 1. 1. 2010. Zavedení DPH a zdraţení dalších vstupů vč. zajištění plánu
obnovy vodovodu i kanalizací způsobí narůst ceny vodného na 16,- Kč vč. DPH a následné zavedení
poplatku za připojení na obecní kanalizaci, který bude předmětem dalších jednání obecního zastupitelstva.
Z důvodu uplatňování DPH budou o tuto daň zvýšeny i další ceny. Dobrá zpráva je, ţe se nebude měnit
cena za svoz a likvidaci odpadu.
Rok 2010 je v mediích nazýván rokem supervolebním. Uskuteční se hned troje volby, senátní,
parlamentní a komunální. Budou určitě předmětem mohutné předvolební kampaně. Je dobré zůstat nad
věcí, vybrat si nejpřijatelnější alternativu z volebních programů, k volbám přijít a nenechat rozhodovat za
sebe jiné.
Vyhodnocení roku 2009 vám předloţím v příštím čísle zpravodaje po prosincové uzávěrce. První
veřejné zasedání obecního zastupitelstva v novém roce je naplánováno na 28. 1. 2010. Termín však bude
závislý na výsledku rozhodnutí o dotaci na Obecní dům Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém
jednání dne 7. 12. 2009 zabývala
následující problematikou:
 Výsledky hospodaření obce za 01-11/2009, rozbor
daňových příjmů v 01 - 10/2009.
 Rozpočtové opatření č. 4/2009.
 Návrh rozpočtu na rok 2010, seznam
připravovaných staveb, ţádosti o dotace a
příspěvky na činnost z rozpočtu obce na rok 2010.
 Informace o činnosti SOH, návrh rozpočtu na rok
2010.
 Informace o činnosti SOMH, návrh rozpočtového provizoria na rok 2010.
 Finanční pohledávky obce, seznam dluţníků vodného a poplatku za popelnice, nabídka
exekutorského úřadu.
 Provoz vodovodu a kanalizace, vodné, stočné, správce vodovodu.
 Investiční výstavba – stavby:
o Oznámení o hodnocení ţádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi.
o Další ţádosti – MS kraj POV, vyhlášení 4. 11. 2009, předání ţádostí 8. 1. 2010 ZŠ a MŠ
přístupový chodník, terasa.
o MMR, vyhlášení v listopadu + podpora zapojení dětí – prostranství za KD.
o OPŢP - vyhlášení polovina října, lhůta 2 měsíce, zeleň v obci, Myslivecká chata.
o Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, instalace zpomalovacích retardérů na ul. Poštovní.
o Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, dokončeno, probíhá kolaudační řízení, přepojení a 1
přípojka plynu bude provedeno po kolaudaci. Parcela 482 - vydáno územní rozhodnutí, předána
dokumentace pro vydání stavebního povolení, realizaci a výběrové řízení na dodavatele, schůzka
majitelů sousedních parcel za účelem uzavření dohod.
 Organizační věci:
o Vyhodnocení strategického plánu obce.
o Nové webové stránky obce.
o Informace Dr. Štěpána o studiu archivních materiálů pro knihu „Dějiny Bohuslavic“.
o Dotace spolkům a organizacím v roce 2010.
o Příspěvek obce na studium Univerzity 3. věku ve výši 500,- Kč na studenta.
o Vyhodnocení a odměny úspěšným reprezentantům obce v okresních, krajských, celostátních a
mezinárodních soutěţích.
o Program 23. jednání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 23. jednání dne 18. 12. 2009
vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení, po které konstatuje, ţe na posledním jednání obecního zastupitelstva nebylo
přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
 Informaci o propadu daňových příjmů v roce 2009.
 Informace o činnosti a plánu SOH práce na rok 2010.
 Informace o přípravě práce SOMH na rok 2010, informace o činnosti MAS.
 Informace o přípravě investiční výstavby na rok 2010.
 Informace o jednáních rady obce.
 Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.
 Termíny jednání rady a zastupitelstva obce v roce 2010.
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schválilo:
28/23
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 11/2009. Celkové příjmy za 01-11/2009 činily
15.942.008,79 Kč. Zůstatek z roku 2008 činil 10.958.534,53 Kč. Celkové příjmy za 01-11/2009
vč. zůstatku z roku 2008 činily 26.900.543,32 Kč. Celkové výdaje za 01-11/2009 činily
15.954.911,67 Kč. Peněţní zůstatek k 30. 11. 2009 byl ve výši 10.945.631,65 Kč, z této částky činil
zůstatek na běţném účtu 1.848.224,90 Kč, na účtu za domovní odpad 97.182,- Kč, na zvláštním
účtu pro financování dotace 224,75 Kč a na spořícím účtu 9.000.000,00 Kč bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2008 bez výhrad.
c) Dotaci Charitě Hlučín za činnost ve IV/2009 dle vykázaného seznamu činnosti.
d) Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2010 bez výhrad.
e) Dotaci spolkům a organizacím působícím v obci na rok 2010 dle přiloţeného seznamu.
f) Rozpočet SOH na rok 2010 bez výhrad.
g) Rozpočtové provizorium SOMH na období od 1. 1. 2010 do schválení rozpočtu SOMH na rok 2009,
tj. měsíční rozpočet příjmů a výdajů ve výši 1/12 vstupního rozpočtu příjmů a výdajů rozpočtu
SOMH na rok 2009.
h) Prodej a smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 1174/2, k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
i) Cenu vodného 16,- Kč/m3 včetně DPH a poplatek za odvádění odpadních vod do kanalizace příp. za
připojení nemovitosti na kanalizaci v majetku obce bude předmětem na programu příštího jednání
obecního zastupitelstva.
j) Seznam staveb a vypracování projektových dokumentací na rok 2010.
k) Vystavení ţádosti o dotaci na realizaci „Rekonstrukce přístupového schodiště a terasy ZŠ a MŠ
Bohuslavice“.
l) Vystavení ţádosti o dotaci na realizaci „Úpravy prostranství u KD Bohuslavice“.
m) Vystavení ţádosti o dotaci na realizaci „Vybudování bezbariérového přístupu ke kostelu z ulice
Poštovní“.
n) Vystavení ţádosti o dotaci na realizaci „Výsadby obecní zeleně KD, Poštovní, Pomník ruských letců
a výsadby zeleně u Myslivecké chaty“.
o) Vystavení ţádosti o dotaci na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Bohuslavice.

Rozpočet na rok 2010 schválen
Na posledním jednání obecního zastupitelstva byl schválen rozpočet obce na rok 2010. Příjmy
byly s ohledem na schválený státní rozpočet, doporučení ústředních orgánů a nejistý ekonomický
vývoj kalkulovány ve výši 15.091.850 Kč. Výdaje jsou v návaznosti na očekávaný zůstatek finančních
prostředků ve výši 11 mil Kč stanoveny na 26.091.850 Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na
investiční výstavbu a vypracování projektů ve výši 12.648.250,- Kč a finanční rezerva ve výši
500 tis. Kč. Na následujících stranách uvádím podrobné tabulky s příjmy a výdaji podle jednotlivých
kapitol.

Pokračování projevů vandalismu v obci
V posledním prosincovém zpravodaji jsem psal o projevech vandalismu v naší obci. Mladí
vandalové dali o sobě vědět i o vánočních a novoročních svátcích. Byly rozbity vývěsní skříně na
budově OÚ, poškozen plot na chodníku spojující ul. Polní a Poštovní, byly vyvráceny a poškozeny
nové dopravní značky na místních komunikacích. Vandalové poškodili i kabel k vánočnímu stromu a
nově zakoupenému novoročnímu přání PF 2010. Výsledkem byla opět škoda na obecním majetku a
zhasnutý vánoční strom i přání přes vánoční svátky. Posledním řádění podnapilé mládeţe u
samoobsluhy ukončil aţ příjezd policie. Doufám, ţe zásah policie a následné vyšetřování bude
dostatečným ponaučením pro neukázněnou mládeţ a rodiče, kteří jsou za nedospělou mládeţ
zodpovědní.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Schválený rozpočet obce Bohuslavice na rok 2010
Paragraf

2310
2321
3314
3319
3341
3349
3392
3429
3612
3613
3613
3632
3632
3722
3722
3729
5512
6171
6171
6171
6171
6310
6310
6409

položka

Příjmy

1111
1112
1113
1121
1211
1361
1335
1341
1343
1347
1351
1511
4112
2111
2111
2111
2112
2111
2111
2132
2111
2111,213
2111
2132
2111
2132
2111
2324
2111
2111
2111
2131
2329
2324
3111
2141
2343
4121
4121

Daň z příjmů FO závislá činnosti
Daň z příjmů podnikatelů
Daň z příjmů FO srážková
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za odnětí lesní půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostr.
Poplatek za provozov.výher.hrac.přístr.
Odvod výtěžku z provozu VHP
Daň z nemovitostí
Dotace ze státního rozpočtu (výkon st.spr.+školství)
Vodné
Stočné
Knihovna - členské příspěvky
Kultura-příjmy z prodeje zboží + taneční
Hlášení MR
Inzerce ve zpravodaji
Pronájem kulturního domu
Skřítek služby pro maminky s dětmi
Příjmy z pronájmu bytu + služby- p. Pašková
Služby k nájmu Domu služeb (plyn,elektřina)
Příjmy z pronájmu domu služeb
Příjmy z poskyt.služeb-Hřbitov
Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně
Platby občanů za popelnice
Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM
Skládka
Příjmy z poskyt.služby has.autem
Příjmy z poskyt.služ.-kopírov.
Příjmy z pronájmů pozemků
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté nekapitálové příspěvky Asekol
Příjmy z prodeje pozemků-ul.Bolatická
Příjmy z úroků
Poplatek za dobývací prostor
Dotace obce Závada na docház. žáky
Věcná režie-Závada, Vřesina
Dotace na opravu hřbitovní zdi
Dotace z operač.programu vzdělávání ZŠ
Příjmy celkem

Rozpočet v Kč
1 900 000
850 000
170 000
1 900 000
4 300 000
70 000
39 000
23 000
10 000
60 000
75 000
1 200 000
789 000
880 000
160 000
1 000
85 000
2 500
5 000
40 000
10 000
15 000
30 000
27 000
70 000
26 000
600 000
120 000
5 000
10 000
10 000
13 000
5 000
2 000
260 750
150 000
150 000
250 000
150 000
628 600
15 091 850
(pokračování na další straně)
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1014
2212
2221
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3341
3349
3391
3392
3399
3330
3419
3421
3429
3612
3631
4357
3632
3613
3723
3722
3729
3745
3749
4351
4222
5512
6112
6171
3113
6409
6320

6409

Paragraf
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5193

5331
5329

6121
5901

Výdaje

Leden 2010

Rozpočet v Kč

Pobíhající psi
Komunikace - údržba,výkup,opravy MK
Dopravní obslužnost - TQM, VEOLIA
Provoz vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Údržba a čištění potoka
Neinv.dotace na provoz PO ZŠ
Knihovna
Prezentace obce (kronika, propag.mat.)
Obecní rozhlas (popl.OSA+údržba)
Obecní zpravodaj
Mezinárodní spolupráce -družba Slovensko
Kulturní dům
Sbor pro občanské záležitosti
Dotace církvi
Neinv. dotace Sportovnímu klubu
Neinv.dotace zaměřeným na sport - florbal,hokej
Nein.dotace ostatním spolkům
Byt Kilovna
Veřejné osvětlení
Dům seniorů projekt, stav.povolení
Provoz hřbitova
Dům služeb
platba firmě OZO za svoz velkoobjem.odpadu
Platby firmě OZO za svoz PDO
Likvidace černých skládek
Údržba zeleně
Péče o krajinu Stromové aleje
Pečovatelská služba
Veřejně prospěšné práce
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Věcná a mzdová režie od obcí Záv.,Vřes
Neinv.dotace sdružením obcí Hlučínska
Pojištění majetku obce
Dotace z operač.programu vzdělávání ZŠ
Investice + projekty
Rezerva

5 000
1 500 000
80 000
300 000
300 000
120 000
2 000 000
90 000
300 000
10 000
80 000
80 000
500 000
85 000
100 000
360 000
80 000
120 000
20 000
250 000
500 000
200 000
75 000
210 000
700 000
10 000
300 000
40 000
30 000
50 000
300 000
1 100 000
2 150 000
150 000
50 000
70 000
628 600
12 648 250
500 000

Výdaje celkem

26 091 850

položka
Financování
8115 Zůstatek r. 2009 (BÚ,spoř.účet,popelnice)
Financování celkem

Rozpočet v Kč
11 000 000
11 000 000
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Program rozvoje venkova
Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s
cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba
keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví,
čalounictví apod.), sluţby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod.
Název dotace
Výzva :

III. 1.2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků
Leden 2010

Základní charakteristika:



podnikatelské subjekty mikropodniky ve vymezených CZ-NACE
mikropodnik je FO či PO zaměstnávající do 10-ti zaměstnanců




dotace ve výši 60%
min. záměr 50.000,-Kč max. záměr 10.000.000,-Kč

Podniky v jakém
odvětví (CZ-NACE)
mohou žádat



zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s
informačními a komunikačními technologiemi atd.

Jaké výdaje je
možné podpořit
(způsobilé výdaje)








dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
stroje a zařízení (technologie)
výstavba či rekonstrukce objektů
technická a dopravní infrastruktura
vybavení (PC, majetek atd.)
projektová dokumentace max. do 80.000,-Kč






žadatel musí být mikropodnik, tedy do 10 ti zaměstnanců
realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel
lze žádat i jako začínající podnik (začínající podnikatel)
u záměru nad 2.000.000,-Kč musí žadatel splnit podmínku
finančního zdraví

Kdo může žádat
(příjemci podpory)
Kolik lze získat na
jeden projekt

Ostatní podmínky
projektu

Pro konkrétní informace kontaktujte:
Vladislav Sodomka, regionální manaţer pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
Veveří 37, 602 00 Brno, tel: +420 736 654 456, e-mail: akmodostrade@gmail.com
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Důleţitá sdělení
Zrušení dětské poradny v Bohuslavicích
Dětská lékařka MUDr. Benešová sdělila bez předchozího upozornění OÚ Bohuslavice, ţe
dětská poradna v Bohuslavicích je od 1. 1. 2010 zrušena z hygienických důvodů. Dětem
z Bohuslavic bude preventivní péče poskytována v poradně v Dolním Benešově v pondělí v době
od 12.30 do 14.30 hod. Pokud tato doba nebude rodičům vyhovovat, mohou se tel. objednat na
určitý termín u dětské sestry na středisku v Dolním Benešově (tel. 553 651 219).
Karla Krupová

Upozornění pro občany
Dne 21. 12. 2009 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 451/2009 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o
působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této vyhlášky se doplňuje do vyhlášky č. 182/1991 Sb. § 36a, který zní:
Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichţ zdravotní postiţení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těţce zdravotně postiţené občany III. Stupně - 3.360 Kč
u jednostopého vozidla a 7.920 Kč u ostatních vozidel. Pro občany, jejichţ zdravotní postiţení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těţce zdravotně postiţené občany II. Stupně – 1.150 Kč
u jednostopého vozidla a 3.000 Kč u ostatních vozidel. Ustanovení § 36 odst. 4 věty druhé platí
obdobně. Občanu uvedenému ve větě první se výše příspěvku na provoz motorového vozidla
vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36 odst. 5, jestliţe v roce 2010 ujede ze závaţných důvodů více
neţ 7 000 km.
Tato změna je v současné době schválena pouze pro rok 2010 a v praxi znamená:
Příspěvek na provoz motorového vozidla na rok 2010činí:
Drţitelé průkazu ZTP:
Jednostopé vozidlo: 1 150,- Kč
Ostatní vozidla:
3 000,- Kč
Drţitelé průkazu ZTP/P:
Jednostopé vozidlo: 3 360,- Kč
Ostatní vozidla:
7 920,- Kč
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Hlučín

Informace Finančního úřadu Hlučín ke změně výše daně z nemovitostí
V souvislosti se schválením zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 se
s účinností od 1. 1. 2010 mění ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb. o dani
z nemovitostí, jimiţ jsou upraveny sazby daně z nemovitostí. Na základě našeho dotazu na
Finančním úřadě Hlučín, nám bylo sděleno, ţe veškeré daně z nemovitostí budou přepočítávány a
aţ v měsíci dubnu 2010 bude na obecním úřadě vystaven k nahlédnutí „Hromadný předpisný
seznam“ této daně na rok 2010. Rovněţ poté budou sloţenky buďto rozesílány poplatníkům nebo
budou k vyzvednutí na obecním úřadě. Zatím proto nejezděte tuto daň platit na finanční úřad.
Karla Krupová
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Místní poplatek ze psů na rok 2010
Výše poplatku je stejná a činí 100,- Kč za 1 psa. Poplatek za kaţdého druhého a dalšího psa téhoţ
drţitele je 150,- Kč. Při úhradě tohoto poplatku obdrţí drţitel psa balíček sáčků na psí exkrementy.
Marie Miková

Změna splatnosti pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Dne 1. listopadu 2009 nabyl účinnosti zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku a zákon
č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
Článek XVIII zákona č. 285/2009 Sb. novelizuje zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění a vstoupil v platnost 1. ledna 2010. Novelizovány jsou ustanovení týkající se
splatnosti pojistného zaměstnavatele a určení dne platby pojistného. Další změnu přináší i
zákon č. 362/2009 Sb.
Splatnost pojistného pro zaměstnavatele
Při odvodu pojistného za zaměstnance se do 31. prosince 2009 platí pojistné dle § 5 zákona
č. 592/1992 Sb. za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určen
pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. Od 1. ledna 2010 není splatnost pojistného pro
zaměstnavatele svázána s termínem výplaty mezd, ale je pro všechny zaměstnavatele určena
v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Již s výplatou mezd
zaměstnanců za prosinec 2009 (splatnou do 20. ledna 2010) je tak třeba počítat s novou
právní úpravou.
Při plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele při podání přehledu o platbě
pojistného (dále jen přehled) dle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., jsou zaměstnavatelé
povinni podat přehled nejpozději v den splatnosti, který je nově 1. až 20. dne následujícího
kalendářního měsíce. Za prosinec 2009 tak je povinnost předat přehled v termínu od 1. do 20.
ledna 2010.
Určení dne platby pojistného
Ke změně dochází při určení dne platby pojistného. Změna se netýká pouze plateb
v hotovosti placených přímo v pokladně zdravotní pojišťovny.
Do konce roku 2009 je dnem platby pojistného den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu
plátce pojistného, či den kdy drţitel poštovní licence hotovost přijal (úhrada poštovní poukázkou).
Takto budou naposledy vyhodnoceny úhrady z přelomu roku, které budou odepsány z účtu plátce
nebo přijaty drţiteli poštovní licence (Česká pošta, s.p.) do 31. prosince 2009.
Od 1. ledna 2010 je dnem platby pojistného den, kdy dojde k připsání pojistného na
účet zdravotní pojišťovny. Určení dne platby pojistného je podstatné pro skutečnost, zda bylo
pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě.
Maximální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ pro rok 2010 činí 1.707.048,- Kč.

Upozornění pro OSVČ
Nařízením vlády č. 339/2009 se s platností od 1. 1. 2010 mění minimální měsíční výše
pojistného z částky 1.590,- Kč na částku 1.601,- Kč.
Maximální vyměřovací základ v roce 2010 činí 1.707.048,- Kč, maximální záloha na
pojistné je stanovena na 19.205,- Kč.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Zápis do 1. třídy
Zápis probíhá vţdy v období od 15. ledna
do 15. února.
Zápis pro ţáky, kteří zahájí povinnou
školní docházku ve školním roce 2010/2011
proběhne 4. února 2010 v 1. třídě ZŠ od 12 do
17 hodin. K zápisu přicházejí rodiče se svými
dětmi. Přinesou s sebou vyplněný dotazník
(dostanou ho v předstihu v MŠ) a rodný list
dítěte. Za přítomnosti rodičů se dětem u zápisu
věnují učitelky niţšího stupně, posuzují školní
zralost, zda má správnou výslovnost,
komunikuje s učitelkou. Dítě dále kreslí, vypráví, popisuje, recituje, určuje tvary, barvy, čísla,…
Odklad povinné školní docházky - podle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
poţádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloţí ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je ţádost doloţena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odloţit
nejdéle do zahájení školního roku, v němţ dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis do mateřské školy
proběhne:
 v Bohuslavicích dne 23. 2. 2010 od 10 do 16 hodin
 v Závadě dne 24. 2. 2010 od 8 do 12 hodin
Mgr. Dagmar Fojtíková

Divadélko Smíšek a Jeţíškova nadílka v MŠ
Nádhernou
předvánoční
dobu
zpříjemnili našim dětem v MŠ dva mrazíci.
Asi se divíte, jací to byli mrazíci a proč
navštívili právě naši mateřinku? Odpověď je
jednoduchá. Do naší mateřské školky opět
zavítalo loutkové divadélko Smíšek se svou
vánočně laděnou hrou Dva mrazíci, která
svým vyprávěním děti provedla od Mikuláše
aţ ke Štědrému dni. I kdyţ mrazíci byli velcí
uličníci, nakonec se polepšili a i oni našli pod
stromečkem dárky od Jeţíška.
A děti v mateřské školce se dárků
dočkaly také. 17. prosince zazvonil zvoneček
u vánočního stromečku v MŠ a dětem přinesl
Jeţíšek řadu nových hraček, které jim udělaly
velkou radost.
Eva Ilková
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Jak vzniká leták EVVO?
Již po čtvrté se v našem Zpravodaji nachází vkládaná příloha – Environmentální výchova
a osvěta. Určitě jste si tak jako já položili otázku, jak vlastně tato příloha vzniká? Jelikož mě
samotnou to velice zajímalo, obrátila jsem se na paní učitelku s prosbou, jestli bych mohla
navštívit jednu vyučovací hodinu a napsat o tom krátký článek do Zpravodaje. Bylo mi
vyhověno a tak přináším pár informací.
Environmentální výchova – asi
jste toto slovo slyšeli poprvé právě ve
spojitosti s touto přílohou. O čem
vlastně pojednává? Environmentální
(resp. ekologická) výchova obsahuje
veškeré výchovné, vzdělávací a
osvětové úsilí, jehoţ cílem je
především zvyšovat spoluodpovědnost
lidí za současný i příští stav přírody i
společnosti, za místo, ve kterém ţijí a
které je jim domovem, dbát na
smysluplné vyuţívání místních zdrojů,
rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost
při řešení problémů péče o přírodu i
problémů lidské společnosti.
Hodiny Environmentální výchovy absolvují ţáci 6. třídy. V jednotlivých hodinách se děti
seznamují s různou problematikou týkající se ekologie, přírody atd. Momentálně se děti
seznamují s jednotlivými ekosystémy naší planety. Aktuální číslo Letáku EVVO pojednává o
ekosystému moří. A jak vlastně vzniká obsah letáku?
Hodiny
Environmentální
výchovy probíhají ve dvou učebnách.
Nejdříve jsou děti seznámeny
s daným tématem. Paní učitelka jim
vysvětlí jednotlivé pojmy, probírají
se jednotlivé problémy a děti se
aktivně zúčastňují diskuze. Další
práce spočívá ve vyhledávání
informací
na
internetu.
Děti
samostatně vyhledávají informace a
fotografie na počítačích a sami kaţdý
za sebe píší daný leták. Práce na
letáku všechny děti velice baví a
tvoří ho se zájmem. Na konci měsíce
pak paní učitelka hotové letáky
posoudí a vybere to nejlepší ze
všech. A tak vznikne aktuální číslo přílohy našeho Zpravodaje, které se dostane do rukou vám,
čtenářům.
Myslím si, ţe děti si za svou práci zaslouţí velkou pochvalu a věřím, ţe získané
informace budou pro ně i pro nás, naši společnost a přírodu přínosné.
Eva Ilková
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Řádky ze sportu
Tadeáš Kriebel na mistrovství světa v šachu
Nestává se často, aby bohuslavický
občan byl přímým účastníkem nějakého
významného sportovního klání. Ve dnech 11.
až 23. listopadu 2009 proběhlo v přímořské
turecké Antalyi Mistrovství světa mládeže
v šachu do 18. let. Tadeáš Kriebel spolu
s dalšími čtrnácti českými reprezentanty
hájil červenomodrobílé barvy v kategorii
hoši do 14. let.
V turnaji nevystupoval jako favorit,
ale také ne jako nějaký outsider. V jeho
kategorii se sešlo 138 mladých šachistů od
Albánců po Vietnamce (celkem 69 států
světa vyslalo své zástupce). Výkonnostně
byl Tadeáš nasazen do turnaje jako dvacátý
pátý. Hrálo se úctyhodných jedenáct kol s jedním volným dnem a jedním dvoukolem.
První větší polovina, tj. šest partií, se našemu hráči povedlo a
při jedné prohře a jedné remíze Tadeáš před volným dnem dělil
devátou příčku se ziskem 4,5 bodu. Sedmé kolo se nepovedlo, ve
vyhrané partii dělá Tadeáš fatální hrubku, která vede nakonec
k jeho druhé kapitulaci. Nic nebylo ještě ztraceno pro konečné
umístění, protoţe i soupeři prohrávali, nikdo nechtěl dát svou kůţi
zadarmo. Nakonec ze zbylých čtyř partií Tadeáš uhrál polovinu a
s celkovými 6,5 body obsadil 31. příčku v celkovém pořadí. Někdo
si moţná řekne, aţ třicátý prvý. Ale být třicátý prvý na světě, není
zase aţ tak k zahození. Je to velmi pěkné umístění. A to i proto, ţe
Kriebel hrál takovýto náročný turnaj ve své šachové kariéře, která
započala teprve na velikonoce 2007, vůbec poprvé.
Nakonec se o dvanáct zlatých medailí podělilo hned 8
federací, dvojnásobného vítězství zaznamenali Rusové, Číňané a
překvapivě také Peruánci a Íránci! S jedním vítězstvím odjíţdí
Izraelci, Indové, Ázerbájdţánci a Australané. Za povšimnutí stojí
fakt, ţe s výjimkou Rusů na zlato nedosáhl ţádný Evropan.
Leo Vitásek

Nohejbalový turnaj
Na druhý vánoční svátek sv. Štěpána proběhl v tělocvičně ZŠ a MŠ Bohuslavice, na nové
sportovní podlaze, tradiční nohejbalový turnaj tříčlenných druţstev. Obsazení turnaje bylo ještě
kvalitnější neţ vloni. Dokonce si troufám tvrdit, ţe bylo nejkvalitnější v celé historii tohoto
turnaje. Všechna utkání byla velice vyrovnaná. To dokládá i umístění druţstva Bobrovníků,
loňští vítězové skončili aţ na čtvrtém místě. Celkové konečné umístění bylo následující:
1. Bolatice, 2. Hlučín, 3. Bohuslavice, 4. Bobrovníky, 5. Metrostav, 6. Vřesina.
Josef Hurný
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Řádky z ledního hokeje
V úterý 1. 12. sehráli hokejisté
HC Buldoci Bohuslavice utkání
13. kola AHL, ve kterém se střetli v
derby s muţstvem HC Bolatice. V
zápase bohuslavičtí celou dobu
bohuţel tahali za kratší konec. Po
první třetině, která sice skončila
nerozhodným stavem, dostali Buldoci
ve druhé třetině rychlé dvě branky.
Sice do konce prostřední třetiny sníţili
na jednobrankový rozdíl, ale v
poslední třetině jim bolatičtí odskočili
aţ na čtyřbrankový rozdíl a přehráli
tak Buldoky 3:7.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Bolatice
3:7
Branky Bohuslavic: Tomáš Kocur, Jakub Kocur, Dalibor Foldyna.
V úterý 8. 12. sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice utkání 14. kola AHL, ve kterém se
utkali s HC Monaco Kouty. Zápas začal sviţným tempem, a protoţe se oba brankáři činili, skončila
první třetina bez branek. Na začátku druhé třetiny vstřelili první branku bohuslavičtí. V poslední
minutě prostřední části hry pak po brejku hráči Monaca srovnali. Uběhlo však několik vteřin poslední
třetiny a Buldoci se opět dostali do vedení, které do konce utkání ještě pojistili čtvrtým gólem.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Monaco Kouty
4:1
Branky Bohuslavic: Jan Krupa, Radek Theuer, Pavel Holman, Dalibor Foldyna.
Zápas s HC Kozmice se odehrál v úterý 15. 12. v rámci 15. kola AHL. Buldoci byli v celém
utkání lepší a po zásluze si připsali 2 body za vítězství 8:1.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Kozmice
8:1
Branky Bohuslavic: Šimon Cigán 2, Pavel Holman 2, Jan Krupa, Martin Theuer, Libor
Kubík, Dalibor Foldyna..
V sobotu 2. 1. sehráli hokejisté utkání 16. kola AHL, ve kterém se střetli s muţstvem HC Horní
Lhota. Jiţ po dvou minutách hry se bohuslavičtí ujali dvoubrankového vedení. Do konce první třetiny
se sice skóre nezměnilo, zato ve druhé části hry skórovali bohuslavičtí pětkrát. V poslední třetině pak
výhru nad Horní Lhotou Buldoci zaokrouhlili na 10:0.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Horní Lhota
10:0
Branky Bohuslavic: Tomáš Dominik 2, Pavel Holman 2, Šimon Cigán 2, Daniel Hříva, Jakub
Kocur, Marek Wilpert, Jiří Kocián.
Buldoci Bohuslavice jsou po 16 odehraných zápasech s 23 body na 2. místě průběţné tabulky
soutěţe.
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v lednu:
Po
11. 1. 2010 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
Po
18. 1. 2010 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
Út
26. 1. 2010 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Út
2. 2. 2010 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěţe a rozpis
všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Jiří Kocián
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Karetní turnaj ve hře „66“
Dne 26. 12. 2009 proběhl jiţ
5. ročník karetního turnaje ve hře "66",
prvním rokem jako memoriál MIRKA
POSPIECHA. Hrálo se na stolech
restaurace CENTRUM. Po celou dobu
se o občerstvení staral vzorně a
dostatečně inventář tohoto zařízení p.
Otík. Po úvodním menším problému,
kdy jeden z pořadatelů snad neúmyslně
zapomněl napsat do startovní listiny
obhájce posledních dvou ročníků
Václava SIONA Stuchlíka, se soutěţ
rozehrála s 15 hráči. Turnaj se hrál na
tradičních 7 kol. Začátek byl velmi
opatrný, takţe nějaké KONTRA, RE
bylo slyšet velmi sporadicky, ale s přibývajícím časem a snad i poctivým přísunem tekutin došlo na
ZUBY i MORD. Novinkou byla hláška GARDE v podání Martina Brojka, která rozhodila i veterány
této hry. Po 6 hodinách litého boje, kdy nebyla nouze o malé, ale i katastrofální chyby, se z vítězství a
putovního poháru radoval Honza ZAJDA. Na 2. místě se umístil čekatel taťka Martin VEVČO a na 3.
místě skončil Martin GREGI. Obhájce vítězství SION skončil těsně pod stupněmi vítězů.
Všichni účastníci turnaje obdrţeli diplom a hodnotnou cenu. Sponzorem turnaje byl Hans
KRKOVIČKA Schimeczek. Závěrem chci pozvat zájemce o tuto hru na příští ročník tradičním
pozdravem MALÁ DÁVÁ.
Martin Kučera

Turnaj ve stolním tenisu
SK Bohuslavice uspořádal
ve středu 30. 12. 2009 jiţ
10. ročník vánočního turnaje ve
stolním tenisu. Na turnaji se
sešlo 18 hráčů, kteří byli
rozlosování do dvou skupin.
Z kaţdé skupiny postoupili čtyři
hráči do vyřazovacích bojů.
Celkovým vítězem se stal Jan
Macháček, který ve finále
porazil Patrika Klose 3 : 2.
Na třetím místě skončil Vilém
Kocián a čtvrtý byl Alois Buhla.
Hráči obdrţeli věcné ceny a
upomínkový dárek od obce
Bohuslavice. Zvláštní ocenění
zasluhuje nejstarší účastník
turnaje pan Josef Novák.
Mgr. Pavel Dominik
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Řádky z kultury
Vánoční jarmark
Tradiční vánoční jarmark uspořádaly místní organizace, škola, školka i soukromé osoby
pro všechny obyvatele naší obce, ale nejen pro ně, v sobotu 12. prosince. Venkovní stánky
nabídly návštěvníkům grilované, masové a rybí speciality, zahřát jste se mohli různými teplými
nápoji nebo medovinou a k zakoupení byli i krásné vánoční květinové dekorace. V sále
místního kulturního domu byla pak pro všechny návštěvníky připravena překrásná vánoční
výstavka prací ţáků naší základní školy. K poslechu po celé odpoledne a večer hrála
cimbálovka rodiny Borovičků.
Všem pořadatelům se i přes mrazivé počasí podařilo pro všechny návštěvníky připravit
příjemně strávené odpoledne a navodit pravou předvánoční atmosféru.
Eva Ilková

Představení ţivého Betlému a vánoční koncert chrámového sboru
Uţ tradičně přišli na Štědrý den rodiče s dětmi, ale i ostatní spoluobčané a hosté
z okolních obcí na farní zahradu, aby shlédli představení ţivého Betlému. Ţivý Betlém podle
scénáře napsaného p. Radkem Kubíkem nastudovala schola při kostele Nejsvětější Trojice
vedená sestrami Güntherovými s ministranty za velkého přispění otce Kazimíra. I přes moderní
zpracování biblického příběhu tato hra všechny návštěvníky zaujala. A jako poselství lásky si
mohli po skončení představení všichni odnést betlémské světlo, které je symbolem naděje a
přátelství lidí dobré vůle. Do naší republiky je tradičně přiváţí aţ z města Betléma čeští skauti.
Na druhý vánoční svátek sv. Štěpána připravil chrámový sbor v kostele Nejsvětější
Trojice pod vedením Mgr. Marie Kotzurové vánoční koncert. V chrámu zazněly krásné písně
s vánoční tématikou, které zpříjemnily všem návštěvníkům sváteční odpoledne.
Děkuji p. Radku Kubíkovi, sestrám Güntherovým, schole, Mgr. Marii Kotzurové a
členům chrámového sboru za přípravu, nastudování a vánoční představení. Vaše vystoupení
velmi významně přispělo ke krásnému proţití Vánoc v naší obci.
Ing. Kocián, starosta

Klub rodičů
Klub rodičů při Základní škole připravil na měsíc leden 2010
pro všechny dospělé i děti dvě kulturní akce, a to 23. 1. 2010
Společenský ples a 31. 1. 2010 Maškarní rej dětí s klauny.
Předprodej vstupenek na Společenský ples je u paní Ivety
Theuerové (tel. 604 513 076).
Na oba plesy srdečně zve Klub rodičů

Sportovní ples
SK Bohuslavice oznamuje, ţe v pátek 5. února 2010 pořádá
od 20,00 hod. Sportovní ples. Vstupné je 100,- Kč. Vstupenky bude
moţno zakoupit v předprodeji u pana Viléma Kociána a pana
Aloise Vavřínka. K tanci bude hrát hudba pana Milana Lamparta.
Věcná tombola a občerstvení je zajištěno. Srdečně zveme občany k
tanci a zábavě.
Vilém Kocián, předseda SK Bohuslavice
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Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích
Poděkování
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích děkuje všem občanům za projevenou
přízeň a podporu v roce 2009 a přeje hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a spokojenosti
v roce 2010.
Za SDH starosta Robert Lasák

Výroční valná hromada SDH
Výbor SDH v Bohuslavicích zve všechny své členy dne 16. ledna 2010 v 15.00 hod. na
výroční valnou hromadu, která bude s volbou nového výboru na dobu 5 let. Členské průkazy a
příspěvek 100,- Kč s sebou. Účast všech nutná!
Za SDH starosta Robert Lasák

Hasičský ples s pochováním basy
Výbor SDH v Bohuslavicích zve občany dne 13. února na tradiční
hasičský ples s pochováním basy, jeho začátek je ve 20.00 hodin. Předprodej
vstupenek od 4. ledna v prodejně ESO u pí. Šebestíkové Aneţky.
Za SDH jednatel pí. Šebestíková

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa:
7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Internetové stránky obce:

E-mail:

Redakce e-mail:

www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
mistostarosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
fotoeva7@gmail.com
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Náboţenský ţivot (22)
Dnešní pojednání o jménech bych chtěl věnovat jménu Tomáš. Toto jméno je velmi oblíbené
a řadí se dnes na přední místo dávané novorozeným chlapcům. V civilním kalendáři je toto jméno
uvedeno 7. března. Církev slaví velikého nositele tohoto jména, Tomáše Akvinského, 28. ledna.
Tomáš Akvinský ţil ve 13. století. Narodil se kolem roku 1225 v Roccasecca v Itálii poblíţ
Neapole ve šlechtické rodině. Do dějin církve se zapsal jako jeden z největších teologů a
myslitelů. Byl málomluvný a tak ho jeho spoluţáci nazvali němým volem. Jeho učitel Albert
Veliký však prorocky o něm prohlásil: „Tento vůl jednou zařve tak, ţe ho uslyší celý svět“.
V 18-ti letech vstoupil do dominikánského řádu a studoval v Bologni, Kolíně a v Paříţi. Později
sám vyučoval biblickým vědám. Kdyţ se vrátil do Itálie, stal se hlavním kazatelem řádu
dominikánů a zastával důleţité úřady u několika papeţů. Před svou smrtí působil jako profesor
teologie v Paříţi a v Neapoli. Zemřel 7. března 1274 během cesty v klášteře nedaleko Říma.
Byl jedním z největších učenců církve ve středověku, uznávaný jiţ za svého ţivota. Přesto zůstal
skromný a přátelský. Zdobila ho veliká pečlivost a neustálé úsilí o pravdu. Jeho teologické spisy
patří k nejdůleţitějším v církvi a jsou dodnes vyuţívány teology a učiteli při výuce náboţenství a
formování věřících. Tomáš Akvinský byl prohlášen za svatého v r. 1323 papeţem Janem XII.
Církevním učitelem jej prohlásil papeţ Pius V. r. 1567. Papeţ Lev XIII. jej jmenoval r. 1880
patronem všech katolických vysokých škol. Po své smrti byl ještě jmenován biskupem
umbrijským. Sv. Tomáš Akvinský, mimo jiţ zmíněných vysokých škol, je patronem řádu
dominikánů, teologů, studentů, knihkupců, výrobců tuţek a ochráncem proti nepohodě. Je
znázorňován se zářivou hvězdou, holubicí, pásem, knihou a perem, lilií, drahokamem, mitrou a
biskupskou berlou. Jeho obrazy zdobí mnoho chrámů po celé Evropě.
Aţ budete Tomášové slavit svůj svátek, vzpomeňte si na svého významného patrona.
Leo Dominik, kronikář obce

Společenská kronika – naši jubilanti v lednu 2010
Kristina Kučerová
Karla Krupová
Annemarie Pawliková
Josef Barč
Eliška Lellková
Milada Ostárková
Václav Kubík
Helena Theuerová
Anna Benková
Anna Sněhotová
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i
rodinnou spokojenost a hojnost Božího požehnání.
Obecní úřad Bohuslavice na základě informace z Krajského úřadu moravskoslezského kraje a
Úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně uvádění jubilantů ve zpravodaji sděluje, ţe nemůţe nadále
uvádět podle zákona o ochraně osobních údajů v platném znění věk jubilantů bez jejich souhlasu.
Z tohoto důvodu budeme od lednového čísla zpravodaje zveřejňovat v této rubrice v souladu se
zákonem pouze jména a příjmení jubilantů. Pokud někdo z jubilantů si nepřeje ani zveřejnění jména a
příjmení a ani jinou formu gratulace (rozhlasové relace), prosíme, o sdělení této skutečnosti obecnímu
úřadu. Děkujeme.
Ing. Kurt Kocián
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Z evidence obyvatel 2009
K l. lednu 2010 měla naše obec 1633 občanů. V roce 2009 se narodilo 25 dětí a zemřelo
21spoluobčanů.
Narozené děti v roce 2009:
Kocurová Vanesa
Matýsková Apolena
Lébl Martin
Vitásek Jakub
Stuchlík Ondřej
Fus Tomáš
Kocur Robin
Kubík Richard
Benek Jakub

Štefková Markéta
Kuncová Simona
Dospíšil Jakub
Mašík Tobias
Kubíková Vanesa
Zedníčková Kateřina
Kocurová Alexandra
Horáček Zdeněk

Leciánová Kristýna
Cejpková Dominika
Dudková Ema
Dominiková Julie
Kubíková Valérie
Hurná Natálie
Strýčková Sofie
Fojtík Tomáš

Zemřelí spoluobčané v roce 2009:
Závadský Josef
Kocur Kurt
Ohrzallová Alžběta
Benková Marie
Kocurová Markéta
Lehner Aleš
Heisigová Alžběta
Stoček Bruno
Poštulková Anna
Šuráňová Božena
Kocurová Erna
Laton Josef
Pospěchová Anežka
Dominik Emil
Blokša Karel
Breuerová Blanka
Pospiech Miroslav
Kučera Pavel
Maschiková Marie
Fus Richard
Fuchs Evžen
K trvalému pobytu se přihlásilo 25 občanů a odhlásilo se 11 občanů. S přihlášenými občany
se dostala do naší obce i nová příjmení: Drastík, Pumprla, Zedníček, Kadlček.
Nejstaršími spoluobčany jsou stejně jako v loňském roce paní Bernardina Chorovská – 97 let
a z muţů pan Pavel Placek – 90 let.
Karla Krupová

Okénko občanů obce Bohuslavice
Několik slov na počátku nového roku. Jiţ téměř 10 let ţijeme ve 21. století a 20 let ve
svobodném demokratickém státě. Čas nějak rychle utíká a člověk začíná zapomínat na ona dlouhá
období nesvobody, strachu a utrpení. Konečně máme svobodu a demokracii. Myslím, ţe téměř
všichni začali vkládat do této nové doby veliké naděje na lepší ţivot. Ale mnoho lidí si
neuvědomuje, ţe demokracie je nejvyšší stádium disciplíny. Hodně lidí si tuto zásadu popletlo s
anarchií, úplnou volností jednání a neúctou k zákonům. Český národ začal ztrácet dobré jméno ve
světě, uţ nejsme povaţováni za druhé Švýcarsko a důvěryhodný národ. Tomuto stavu, bohuţel,
napomáhají jak naši představitelé, tak i my samotní. Vzrůstá neúcta k zákonům, pravidlům
slušného chování a ohleduplnosti. Mezi lidmi vládne veliká nespokojenost se současným stavem a
nějak více se obnaţily ty špatné charakterové vlastnosti člověka. Nemusíme vţdy hledat nějaký náš
vzor slušného chování, ale mohly by nám postačit naše mravnost a svědomí. Na počátku nového
roku bychom se mohli zamyslet i nad tím, jak můţeme sami přispět k lepší všeobecné náladě bez
nadávek na všechno a všechny. Více si vaţme naší svobody, nepodléhejme ţádné demagogii a
pokusme si vsunout do našich srdcí více lásky a krásného člověčenství.
A nakonec jednu moudrost: Člověk počítá své potíţe, ale neumí počítat své radosti
(Dostojevskij).
RNDr. Josef Bajgar
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