Únor 2010

číslo 206

Váţení
spoluobčané,
mám
pro
vás
vynikající zprávu. Uspěli
jsme se ţádostí o dotaci a
získali jsme pro naši obec
více jak 17 mil. Kč
z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko
na stavbu „Obecní dům
Bohuslavice – přístavba a
stavební úpravy“. Druhá
nejstarší budova postavená
ve 30. letech 19. století jako
církevní
obecní
škola
projde náročnou komplexní
rekonstrukcí.
Konečně
budeme mít pro výkon
státní správy, samosprávy,
pro další rozvoj společenské a kulturní činnosti a lékařských sluţeb v obci odpovídající prostory
s bezbariérovým přístupem. Více se dozvíte v samostatném článku.
Jsem hrdý na to, ţe i v letošním roce jste byli mimořádně štědří a vstřícní v Tříkrálové sbírce.
Tak jako v minulosti jedenáct skupinek Tří králů za doprovodu dospělé osoby vykoledovalo v naší
obci letos 76.700,- Kč, coţ je o 7 tis. Kč více neţ loni. Kdyby podobně přistoupili ke sbírce všichni
obyvatelé naší republiky, vybralo by se neuvěřitelných půl miliardy korun a Charita by mohla daleko
lépe naplňovat své poslání. Děkuji dětským i dospělým koledníkům, i vám, kteří jste hluboko sáhli do
svých peněţenek a přispěli na charitativní činnost.
V lednu uspořádaly organizace a spolky v obci čtyři společenské plesy a maškarní rej základní
školy. V kulturním programu na plesu Bohuslavického oříšku s kabaretní černobílou nocí vystoupili
Roman Vojtek, Yvetta Blanarovičová a Heidi Janků. Vyznamenali se myslivci, Klub rodičů i
zahrádkáři, kteří připravili pro návštěvníky svých plesů hodnotnou zábavu, za kterou jim patří
zaslouţené poděkování. A ti z vás, kteří se dosud do plesové sezóny nezapojili, mají moţnost vše
dohnat na plesech sportovního klubu a hasičů a dětí na maškarním reji mateřské školy. Termíny
najdete na webových stránkách obce a vyvěšených plakátech.
Plánované jednání obecního zastupitelstva jsme z důvodu práce na účetní uzávěrce roku 2009,
inventarizaci a auditu hospodaření v posledních lednových dnech přesunuli na únor. Přesný termín
bude včas zveřejněn.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Stránka 2 z 16

Zpravodaj obce Bohuslavice

č. 206

Bohuslavice uspěly s ţádostí o dotaci na rekonstrukci
obecního úřadu
Po dlouhém, více jak půlročním hodnocení, rozhodla dne 20. ledna 2010 Regionální rada
Moravskoslezsko o výběru úspěšných projektů, které se ucházely o dotaci z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko. V tomto posledním kole výzvy podaly v květnu minulého roku města a
obce více jak 200 ţádostí o celkovém objemu investic 2,4 miliardy Kč. Prostředky byly nakonec
rozděleny mezi 77 nejlepších projektových záměrů v celkové výši 638 miliónů korun. Desítkám tisíc
lidí ţijícím v obcích s 500 aţ 5000 obyvateli v Moravskoslezském kraji zkvalitní ţivot nové obecní
domy a multifunkční zařízení, rekonstruované a modernější školy a školky nebo revitalizovaná veřejná
prostranství. Na Opavsku bylo 29 obcím přiděleno 250 mil Kč.
Mezi vybranými ţadateli, jimţ byla dotace schválena, je tentokrát i naše obec Bohuslavice
s projektem „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy“. Uznaná dotace činí
přibliţně 17,165 miliónů korun, coţ představuje maximální výši 92,5 % celkových způsobilých
uznatelných výdajů projektu. Z těchto prostředků budou hrazeny stavební práce na kompletní
rekonstrukci a také přístavbu stávající budovy obecního úřadu a vybavení interiéru. V novém obecním
domě vzniknou nové reprezentativní
prostory pro výkon státní správy a
samosprávy. Dvě ordinace praktického a
dětského lékaře se společnou sesternou a
čekárnou pro pacienty, místo pro
poskytování masérských a kosmetických
sluţeb, prostorná obřadní síň v podkroví
budovy, klubovna a potřebné sociální
zázemí.
Knihovna
bude
doplněna
infocentrem s veřejným přístupem
k internetu, kopírováním a dalšími
sluţbami pro občany. Do celého areálu
obecního domu bude zajištěn bezbariérový přístup. Do budovy se díky nájezdové rampě a výtahu
snadno dostanou osoby s omezenou schopností pohybu i lidé s dětskými kočárky. V bezprostředním
okolí stavby se vybudují chodníky a rozšíří parkovací místa.
Zahájení stavebních prací je dle harmonogramu projektu naplánováno na 1. února, v druhé
polovině tohoto roku budou následně nové prostory vybaveny nábytkem, technickým a
multimediálním vybavením, proběhne závěrečné vyúčtování projektu a zahájení provozu v novém
multifunkčním Obecním domu Bohuslavice.
Zejména v této době, kdy se obce potýkají se zkrácenými rozpočty, je spolufinancování
náročných investičních akcí z fondů Evropské Unie častokrát jedinou moţností, jak rozvojové plány
realizovat. Jsme rádi, ţe příleţitost nyní získala i naše obec Bohuslavice.
Za realizační tým
Ing. Kurt Kocián, starosta
Ing. Kateřina Kasparová, koordinátorka projektu
/zdroj informací: Tisková zpráva ÚRR, 20. ledna 2010/
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání
dne 25. 1. 2010 zabývala následující
problematikou:
1. Kontrola usnesení.
2. Předběţné výsledky hospodaření obce za 01-12/2009,
rozbor daňových příjmů v 01 - 12/2009.
3. Finanční pohledávky obce, seznam dluţníků vodného a
poplatku za popelnice.
4. Výsledky
inventarizace
obecního
majetku
k 31. 12. 2009.
5. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, přidělení dotace z ROP
Moravskoslezsko ve výši 17.165.311,18 Kč, SOD na realizaci uzavřena v roce 2009, přejímka
staveniště 20. 1. 2010, zahájení prací 1. 2. 2010.
 Dodatek č. 2 ke smlouvě na výkon inţenýrské činnosti, Ptáček František – PFO, plná moc ke
smlouvě o zajištění výkonu technicko – inţenýrské činnosti.
 Oprava hřbitovní zdi.
 Další ţádosti – MS kraj POV, vyhlášení 4. 11. 2009, termín předání ţádostí 8. 1. 2010 ZŠ a MŠ
Přístupový chodník, terasa, nepodáno, vysoké investiční náklady, realizaci přesunout po výměně
oken a zhotovení fasády.
 MMR, vyhlášení v listopadu + podpora zapojení dětí – prostranství za KD, rozpracovaná
dokumentace, při ploše větší jak 200 m2 nutné územní rozhodnutí, do termínu předání ţádosti
1. 2. 2010 nestihneme, hledat novou výzvu.
 Bezbariérový přístup ke kostelu z ul. Poštovní, zpracovává se projektová dokumentace.
 OPŢP - vyhlášení polovina října, lhůta 2 měsíce, zeleň v obci, Myslivecká chata, podána ţádost
o dotaci.
 Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, instalace zpomalovacích retardérů na ul.
Poštovní, předloţená nabídka na projekt, zaslán poţadavek na upřesnění nabídky.
 Prodlouţení ul. Bolatická, finanční spoluúčast stavebníků RD na vybudování infrastruktury.
 Odbočka z ul. Polní – výstavba infrastruktury v letošním roce.
 Parcela 482- probíhá stavební řízení, uzavření dohod se dvěma novými majiteli pozemku,
výstavba infrastruktury v letošním roce.
 Další komunikace – Horní, U Kovárny a parcela 1554/10 - urgence zpracování projektu.
 Projekt „Domova seniorů – 2. pol. 2010.
 Cyklistická stezka Bělá – Bohuslavice, zamítavé stanovisko z důvodu investičních nákladů a
horšího stavu povrchu významnějších cyklostezek na katastru obce.
 Návrh ÚP obce Závada – změna č. 2, návrh zadání ÚP obce Bělá.
6. Organizační věci:
 Změna termínů výplat z 8. na 12. běţného měsíce.
 Smlouva na vývoz ţump v majetku obce s Opavicí, a. s., smlouva na zneškodnění odpadních
vod z ţump s MSA, a.s.
 Cenový výměr 1/2010, svoz a zneškodňování komunálního odpadu.
 Cenový výměr 2/2010, výkop hrobů.
 Smlouva o nájmu hrobového místa.
 Zajištění průtočnosti propustku na toku Opusta v místě kříţení s komunikací parc. č. 1251.
 Výroční zpráva o poskytování informací.
 Zrušení dětské poradny v ZŠ Bohuslavice od 01/2010.
 Krátkodobé pronájmy hasičárny v roce 2009.
 Výsledky Tříkrálové sbírky.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Důleţitá sdělení
Cenový výměr 1/2010 Svoz a zneškodňování komunálních
odpadů od 1. 1. 2010
Rada obce Bohuslavice na své schůzi dne 25. 1. 2010 projednala a schválila „Ceník svozu a
zneškodňování komunálního odpadu v obci Bohuslavice“. Ceník je shodný s rokem 2009 i kdyţ je
v něm promítnuta 10% DPH.
Objem
nádoby
70
70
70
110
110
110
110
110
110
110

Tarif

Počet obsluh

P 101
P 111
P 191
P 201
P 207
P 211
P 261
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 2010/
vč. 10% 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 obsaţeno propůjčení nádob na odpady a jejich výměna, sběr, přeprava, třídění,
vyuţívání 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 1/2010 nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2010 a zároveň tímto dnem pozbývá
platnost cenový výměr 1/2009.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Svoz popelnic v roce 2010
Protoţe od začátku roku 2010 dochází neustále k nesrovnalostem v termínech svozu popelnic
v naší obci, níţe uvádíme, jak budou popelnice vyváţeny:
Měsíční popelnice – vţdy 1. pátek v měsíci (tj. za únor - 5. 2. 2010) atd.
Čtrnáctidenní popelnice – v sudý týden v pátek (v únoru 12. 2., 26. 2. 2010) atd.
Týdenní popelnice – kaţdý týden v pátek atd.
Občanům, kteří mají čtrnáctidenní popelnice doporučujeme, aby si svozy poznačili do svých
kalendářů (pozor na různé kalendáře s lichými a sudými týdny).

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2010 v naší obci se uskuteční ve
dnech :
sobota 24. 4. 2010, 8.00-13.00 hod. – stanoviště před Kulturním domem v Bohuslavicích
sobota 18. 9. 2010, 8.00-13.00 hod. – stanoviště před Kulturním domem v Bohuslavicích
Karla Krupová
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Výměna popelnice
Firma OZO Ostrava, s.r.o., která v naší obci provádí vývoz popelnic, nabízí starým a
osamoceným občanům a občanům, kteří musí své popelnice vyváţet k vysypání na větší vzdálenost od
svého RD, výměnu popelnice 110 l (plechové) za popelnici plastovou na kolečkách. Samozřejmě, ţe
do plastové popelnice se nesmí dávat horký popel, pokud občané topí pevnými palivy. Občané mohou
svůj poţadavek na výměnu popelnice nahlásit na obecní úřad do 28. 2. 2010 osobně, telefonicky nebo
e-mailem (tel. 553 659075, 553 659064, e-mail.: obec@bohuslaviceuhlucina.cz). Poţadavky pak
budou vyhodnoceny a předány firmě OZO Ostrava, s.r.o.
Karla Krupová

Oznámení
Obecní úřad Bohuslavice oznamuje občanům, ţe z důvodu rekonstrukce a stavebních úprav
budovy Obecního úřadu Bohuslavice na ul. Poštovní 119, je „Úřední deska“ Obecního úřadu
Bohuslavice od 26. 1. do 15. 7. 2010 umístěna ve vývěsních skříňkách u Kulturního domu
Bohuslavice. Písemnosti, které musí být zveřejněny na této úřední desce, budou vyvěšeny ve skříňkách
s označením „Úřední deska Obecního úřadu Bohuslavice“. Dále jsou písemnosti zveřejněny na
elektronické úřední desce na web. stránkách obce v odkaze Obecní úřad – úřední deska.
Karla Krupová

Upozornění Policie ČR
Z důvodu organizačních změn OO Policie Hlučín jsou novými územně příslušnými policisty pro
obec Bohuslavice:

pprap. Marek Seidl
vrchní asistent

nstržm. František Laburda
asistent
kontakt - tel: 59 504 1210
fax: 59 504 1211
e-mail.: opoophlucin@mvcr.cz

Úklid sněhu v Bohuslavicích
Rozpačité projevy zimy v prosinci byly v průběhu ledna vystřídány bohatou nadílkou sněhu a
silnými mrazy dosahujícími místy aţ -25°C. Celou naši republiku ochromila velká sněhová nadílka.
Ani naše obec nebyla problémů způsobených přívaly sněhu ušetřena.
Ze střechy kulturního domu jsme museli 4x shazovat sníh. Abychom zajistili sjízdnost a
schůdnost museli jsme v některých dnech nepřetrţitě uklízet místní komunikace a chodníky. Z
frekventovaných míst u obchodů, pošty a zastávek jsme sníh odvezli. Horší uţ byla spolupráce se
Správou silnic, která nejenom ţe zanedbala údrţbu na komunikaci z Dolního Benešova a průtahu obce,
ale několikrát při pluţení silnice zahodila sněhem i pracně uklizené chodníky. Údrţba i přes výzvu a
následnou dohodu nebyla provedena. Aţ na ojedinělé stíţnosti si myslím, ţe jsme obstáli s úklidem
sněhu dobře. A co se týče posypu, tak kaţdý uzná, ţe sypat v době kdy sněţí, je úplně zbytečné. Po
odpluţení jsme ihned ošetřovali nejproblematičtější svaţité komunikace. Práce však vyţaduje určitý
čas a o některých místech, pokud nám je sami nenahlásíte, ani nevíme, ţe se musí odpluţit nebo
posypat. Extrémní počasí však vyţaduje i nošení odpovídající vhodné obuvi. A italské kozačky
s hladkou podráţkou a jehlovými podpatky to určitě nejsou.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají udrţovat chodníky a komunikace před svými nemovitostmi a
zejména p. Dudovi, Vitáskovi, členům zásahové jednotky a pracovníkům obce za obětavý přístup při
odklízení bohaté lednové nadílky sněhu.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Tříkrálová sbírka 2010 – Charita Hlučín
OBEC
Antošovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Bělá

Vybraná částka
15.254,- Kč

OBEC

Vybraná částka

Kravaře
Kravaře - Kouty

200.011,- Kč

12.666,- Kč

Ludgeřovice

114.599,- Kč

Hlučín - Bobrovníky

27.107,- Kč

Markvartovice

25.863,- Kč

Bohuslavice

76.700,- Kč

Píšť

64.550,- Kč

Rohov

24.199,- Kč

Strahovice

30.540,- Kč

Bolatice
Borová

101.880,- Kč

112.695,- Kč

Darkovice
Hlučín – Darkovičky

42.181,- Kč
56.754,- Kč

Sudice
Šilheřovice

20.061,- Kč
58.148,- Kč

Hať

84.022,- Kč

Štěpánkovice

96.606,- Kč
5.582,- Kč
35.980,- Kč
20.205,- Kč

Hlučín - město
Chuchelná
Kozmice

176.525,- Kč
41.075,- Kč
62.405,- Kč

Třebom
Vřesina
Závada

Kobeřice

104.450,- Kč

CELKEM

1.610.058,- Kč

Výroční, desátá Tříkrálová sbírka roku 2010, kterou organizovala Charita Hlučín ve
25 obcích regionu Hlučínsko, byla velmi štědrá. Celková vykoledovaná částka
činí 1.610.058,- Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, coţ
představuje sumu 1.046.537,70 Kč.
Na tomto výtečném výsledku se podílelo i přes nepřízeň počasí skoro 300
dobrovolnických skupin koledníků z řad dětí i dospělých z celého regionu Hlučínsko. Charita
Hlučín děkuje touto cestou všem, kteří nám v průběhu sbírky ze všech sil pomáhali,
povzbuzovali a byli nám oporou.
Velký dík patří starostům, místostarostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc
při pečetění a rozpečetění charitních kasiček, informování občanů a při konečném sčítání
vykoledovaných peněz. Váţíme si podpory a pomoci duchovních správců farností, kteří nám
pomohli s propagací a organizací sbírky, poţehnali koledníkům na jejich „tříkrálovou cestu“ a
informovali své farníky o výsledcích Tříkrálové sbírky.
Srdečný dík patří všem velkým i malým koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství
pokoje, lásky a míru do Vašich domácností. Velký dík a úcta patří také Vám všem, lidem dobré
vůle, kteří jste přijali naše koledníčky a přispěli jim do kasiček.
Lukáš Volný, Kateřina Krzikallová
Charita Hlučín
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské
škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/

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

Hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí
školního roku 2009/2010
Třída

Celkem (ch + d) Vyznamenání

Prospělo

Neprospělo

Průměr
třídy

1.
2.
3.
4.
5.

25 (11+14)
21 (11+10)
15 (11+4)
21 (10+11)
20 (12+8)

25 (11+14)
19 (11+8)
10 (7+3)
13 (3+10)
12 (6+6)

0
2
5
8
8

(0+0)
(0+2)
(4+1)
(7+1)
(6+2)

0 (0+0)
0 (0+0)
0 (0+0)
0 (0+0)
0 (0+0)

1,086
1,156
1,467
1,423
1,465

1.-5.

102 (55+47)

79 (38+41)

23 (17+6)

0 (0+0)

1,319

6.
7.
8.
9.

25 (13+12)
19 (8+11)
18 (8+10)
20 (8+12)

9
5
8
9

15 (9+6)
14 (7+7)
10 (6+4)
9 (4+5)

1 (1+0)
0 (0+0)
0 (0+0)
2 (2+0)

1,605
1,691
1,725
1,738

6.-9.

82 (37+45)

31 (8+23)

48 (26+22)

3 (3+0)

1,690

1.-9.

184 (92+92)

110 (46+64)

71 (43+28)

3 (3+0)

1,505

(3+6)
(1+4)
(2+6)
(2+7)

Zameškané hodiny: 42 hod. na ţáka (na niţším stupni 35 a na vyšším stupni 49;
8 zameškaných hodin je neomluvených).
V l. pololetí bylo uděleno: 24 pochval, 18 napomenutí, 6 důtek třídního učitele, 7 důtek
ředitelky školy, 1 trojka z chování.
Nejčastěji se vyskytujícími výchovnými problémy bylo: nevhodné chování ke spoluţákům,
časté zapomínání, neplnění školních povinností a soustavné porušování školního řádu.
Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy
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Ze ţivota naší školičky
Pro mnohé z nás je vzpomínka
na návštěvu školky spojena se
vzpomínkou na hodnou paní učitelku,
na kupu hraček, které jsme doma
neměli, na kamarády a první lásky a
třeba i na to, ţe jsme si museli umět
zavázat sami tkaničky u bot. Pro
dnešní děti uţ hračky nejsou aţ
takovou vzácností a boty na suchý zip
se zapínají skoro samy. Pravidelná
návštěva školky je ale i prvním
kontaktem s učením a určitými
povinnostmi. Vzdělávání dětí v naší mateřince probíhá podle vzdělávacího programu
zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu. Co takový vzdělávací program
obsahuje?
Cílem a záměrem je rozvíjet pohybové dovednosti – děti se učí to, co nám dospělým
nedělá ţádné obtíţe a to je třeba stoj o jedné noze, skok obounoţ apod. Dalším cílem je naučit
děti starat se o své zdraví, vědět základní informace o svém těle, dodrţovat zdravý ţivotní styl a
samozřejmostí je i výuka o bezpečnosti při provozování různých sportů. Poznávání přírody je
dalším bodem vzdělávacího programu. I kdyţ mnohá zvířata v zimě spí, jsou i taková, o která je
třeba se starat. A takové krmítko pro ptáčky na terase mateřinky je jedním z příkladů. Poznat
vrabce, sýkorku nebo hýla a vědět, ţe tyto stopy ve sněhu tu zanechala kočka nebo třeba divoká
kačena, i toto se děti v naší školce učí. Zároveň je třeba se učit orientovat v čase – máme čtyři
roční období a sedm dní v týdnu. Počasí je v kaţdém ročním období jiné a přináší různé
moţnosti pro dětské aktivity.
Děti se ale učí rozvíjet i své výtvarné, dramatické a hudební cítění. Rodiče jsou
pravidelně informováni o výtvorech svých dětí. Čerstvé obrázky nebo výrobky z plastelíny si
můţou prohlédnout v šatně mateřinky. A o tom, ţe děti umí zpívat písničky, tančit a přednášet
básničky se můţete přesvědčit na mnoha akcích v naší obci.
Posledním a asi nejdůleţitějším cílem vzdělávacího programu je naučit děti chovat se
autonomně, prosociálně, společensky a
kulturně. Integrace do společnosti lidí
přináší řadu problémů a dětský kolektiv
je první zkouškou pro kaţdé lidské
mládě.
Výčet cílů a záměrů vzdělávacího
programu je opravdu velice pestrý a
paní učitelky v mateřské školce se
opravdu snaţí. Samozřejmostí by měla
být i spolupráce rodičů a pedagogického
sboru, protoţe jen tak se naše děti
budou cítit ve školce dobře a budou tam
spokojené.
Eva Ilková

č. 206
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Informace ze sportu
Informace z ledního hokeje
HC Buldoci Bohuslavice sehráli v lednu pouze tři utkání AHL. Nejprve porazili těsně 4:3
HC Derby Kouty, následně podlehli muţstvu HC STK poměrem 1:4. V posledním lednovém
zápase přehráli HC Isotru vysoko 13:5.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
Branky Bohuslavic:
Pavel Holman 2, Daniel Hříva, Dalibor Foldyna.

4:3

HC Buldoci Bohuslavice - HC STK
Branka Bohuslavic:
Martin Theuer.

1:4

HC Buldoci Bohuslavice - HC Isotra
13:5
Branky Bohuslavic:
Jan Krupa 6, Pavel Holman 4, Michal Vitásek, Jakub Kocur,
Šimon Cigán.
HC Buldoci Bohuslavice jsou po 19 odehraných zápasech s 27 body na 2. místě průběţné
tabulky soutěţe.
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
Út
2. 2. 2010 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
Út
9. 2. 2010 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice
Út
23. 2. 2010 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
Po 1. 3. 2010 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umístěny na internetové
stránce obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport. Aktuální výsledky
zápasů našich hokejistů budou umisťovány na internetovou stránku obce v aktualitách.
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

SK Bohuslavice
Sportovní klub Bohuslavice oznamuje svým členům,
ţe výroční valná hromada se bude konat v sobotu
20. února 2010 v 15.00 v Kasíně. Na programu
budou zprávy o činnosti a hospodaření a uplynulý
rok. Srdečně zveme všechny členy.
Mgr. Pavel Dominik
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Casino Cup – šachový turnaj
V pátek 22. ledna si
dali v pořadí jiţ čtvrté
dostaveníčko bohuslavští
šachisté na turnaji Casino
Cup. Název turnaje byl
zároveň i místem jeho
konání. Bojovalo se o čest,
poháry pro nejlepší tři a
sladkosti pro nezletilé.
Sponzor akce, p. Martin
Macej, zajistil také, aby
páteční večer byl v pivnici
nekuřácký. Tomu se všichni
hosté bez výjimky podřídili
a své chutě po cigaretě si
chodili
ukájet
do
patnáctistupňového mrazu
(a nebylo to zase tak
divoké…)
Počet účastníků byl jedenáct, coţ je o jednoho více neţ vloni. Mezi účastníky turnaje byl
Mistr evropské unie v šachu Tadeáš Kriebel, svůj debut v pivnici slavil Vladimír Horáček. Ten
sice získal jen dva body z desíti moţných, ale obě partie vyhrál ve velkém stylu. Koncovky
vedl jako z partesu a vzpomínal na svého šachového učitele Ing. Poštulku. Jen těch bodíků bylo
málo.
O vítězi bylo jasno jiţ před
Konečné pořadí šachového turnaje
prvním výkopem. Tady v Bohuslavicích
Casino Cup 2010
na hráče s Elem 2231 nemá nikdo. O
další tři místa se podělili rovněţ profíci.
Rozdali si to mezi sebou. Jak to dopadlo
Por. Jméno
Rtg
Body
je vidět z tabulky. I letos byli černí
1
Kriebel Tadeáš
2231
10
koňové. Vladimír Blokscha dokázal
2
Kriebel Rudolf
1910
9
zatápět všem (i Mistr se trápil) a nejvíce
3
Krieblová Blažena
1807
7
Krieblové. Tu dokonce porazil! Ta zase
4
Vitásek Tomáš
1930
7
na oplátku přehrála papírově o sto třicet
5
Benek Jiří
1250
5˝
bodů silnějšího Ing. Tomáše Vitáska
6
Blokscha Vladimír
1250
5
(taky kdysi bydlel v Bohuslavicích).
7
Benek Vojtěch
1250
4˝
Jirka Benek podal svůj standart. Mezi
omladinou si nejlépe vedl Vojtěch
8
Vitásek Leo
1250
3
Benek a tabulku uzavřeli dva nejmladší
9
Horáček Vladimír
1250
2
– Kubík a Mička.
10 Kubík Jaroslav
1250
1
11 Mička Václav
1250
1
Leo Vitásek

č. 206
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Řádky z kultury
Tříkrálová sbírka 2010
Když mi o Vánocích zazněla do uší oblíbená koleda mé dcerky "My tři králové ...", říkala
jsem si, že by bylo pěkné zúčastnit se letošní jubilejní 10. Tříkrálové sbírky a napsat alespoň
krátký článek o těch, kteří obětují svůj čas pro dobrou věc.
Letošní Tříkrálová sbírka připadla v Bohuslavicích a Závadě na sobotu 9. ledna a bohuţel
počasí se rozhodlo koledování všem velice znepříjemnit. Páteční vánice a sněhová kalamita
byla jen začátek. V sobotu ráno začalo pršet a veškeré cesty a chodníky se změnily ve
zledovatělé klouzačky. Ale ani toto nikoho neodradilo a tak na mši, která se konala v místním
kostele Nejsvětější Trojice v osm hodin ráno a byla obětována za všechny koledníky, se
dostavili všichni v krásných kostýmech. Po mši pak všichni koledníci, vţdy děti v doprovodu
dospělého, vyrazili koledovat od domu k domu, promrzlí a zmoklí. Snad i proto se našlo jen
málo těch, kteří jim neotevřeli dveře svých příbytků. U většiny domů byli koledníci přivítáni s
otevřenou náručí a otevřeným srdcem. Kasičky se plnily prostředky, které místní Charita
pouţije na financování důleţitých projektů.
A co napsat závěrem? Snad jen to, ţe poděkování patří všem. Koledníkům za čas, snahu
a obětavost, a těm ostatním za to, ţe otevřeli svá srdce a nejsou lhostejní ani v době krize k těm,
kteří jsou na tom podstatně hůře neţ oni. Kéţ by tato obětavost byla vidět co nejčastěji i v
běţném ţivotě.
Eva Ilková

Náboţenský ţivot (23)
Velmi oblíbeným jménem pro děvčata je v posledních letech Veronika. Jméno je velmi
staré a je pravděpodobně odvozeno od „vera ikon“, coţ v překladu znamená „ pravý obraz“.
Někdy se odvození jména také uvádí z řeckého tvaru „Beroniké“.
Veronika měla být Jeţíšovou učednicí v době jeho působení na zemi. Objevuje se ve
spojitosti s jeho poslední – kříţovou cestou. Šesté zastavení říká, ţe Veronika podala Jeţíšovi
roušku, aby si otřel zpocenou a zkrvavenou tvář. Jako poděkování za soucit s utrpením jí na
roušce zůstal otisk Kristovy tváře. Toto vylíčení Veroniky je pouze legendární a mnozí badatelé
se domnívají, ţe Veronika vůbec nebyla. Její existence není nijak historicky doloţena. Přesto je
tato světice v celém křesťanském světě velmi oblíbená a uctívaná. Mnoho významných malířů
námět Veroniky s rouškou pouţilo pro své obrazy, na hlavě má čepec nebo závoj. Je patronkou
farních hospodyní, pradlen, tkalců lnu, obchodníků se lnem, švadlen prádla. Také za dobrou
smrt, při těţkých zraněních a krvácení.
Přesto, ţe její existence je zpochybňována, obracejí se k ní mnozí prosebníci. Tak ani vy,
Verunky, nepochybujte o její účinné přímluvě a proste ji v kaţdé ţivotní situaci.
Ve světském kalendáři ji najdete 7. února, církev slaví její památku 4. února. Ať uţ
budete slavit 4. nebo 7., ke krásnému zvučnému jménu všem Verunkám blahopřejeme.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v únoru 2010
Mgr. Dagmar Fojtíková
Anna Pinterová
Bruno Vitásek
Kateřina Placková
Karel Breuer
Arnošt Vitásek
Bernardina Chorovská
Amalie Tkatziková
Valtrauda Diehlová
Anna Štefaňáková
Všem jubilantům přejeme do dalších
let především pevné zdraví, štěstí, osobní i
rodinnou spokojenost a hojnost Boţího
poţehnání.
Karla Krupová

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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Inzerce

(placená inzerce)

Pronajmu byt 3+1 v penzionu U kostela v Bohuslavicích, informace na
tel. č. 602 753 836.
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Okénko pro naše nejmenší
Po krátké odmlce přinášíme něco i pro naše nejmenší čtenáře.
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Další fotografie naleznete na:
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http://www.bohuslaviceuhlucina.cz/
http://www.unasdomastudio.estranky.cz/
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