Březen 2010

číslo 207

Váţení spoluobčané,
zima, která nás potrápila v lednu a
v únoru silnými mrazy a sněhovou
nadílkou, je na ústupu. Prodluţující se dny
a více sluníčka vítězí nad sněhovou
přikrývkou. Tání velkého mnoţství sněhu
u nás probíhalo plynule, bez problémů.
V únoru jsme na posledním
hasičském plese pochovali basu a ukončili
tak masopustní dobu se šesti úspěšnými
společenskými plesy a dvěma maškarními
reji pro děti MŠ a ZŠ. Nastalo období
půstu s přípravou na Velikonoce.
S velkým zájmem se setkala
přednáška o. Kazimíra o Etiopii, kterou
navštívil v lednu. A protoţe se do banketní
místnosti KD nevešli všichni zájemci,
dohodli jsme se pro velký zájem
přednášku opakovat. Kulturní komise
rovněţ připravuje přednášku Mgr. Marie
Kotzurové o návštěvě NASA. Termíny
budou zveřejněny na webu, plakátech a
hlášeny v obecním rozhlase.
Příznivci sportu se dočkají v březnu
zahájení fotbalové sezóny. Přijďte
povzbudit naše reprezentanty v jarních
bojích o co nejlepší výsledky a dobré
umístění v jednotlivých soutěţích.
Od 1. 4. 2010 přijmeme dva aţ tři muţe a dvě ţeny z řad nezaměstnaných naší obce na
veřejně prospěšné práce. Přednost budou mít nezaměstnaní, kteří se těţko uplatňují na trhu
práce, především dlouhodobě nezaměstnaní nad 50 let, kteří za posledních 12 měsíců
nepracovali na obci. Na zaměstnání těchto pracovníků můţe obec získat od úřadu práce dotaci.
O moţnostech zaměstnání poskytneme informaci na OÚ Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Informace o průběhu stavby
„Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy“
Stavba „Obecní
dům Bohuslavice –
přístavba a stavební
úpravy“ byla zahájena
dle uzavřené smlouvy
s firmou
Eiffage
Construction Česká
republika (dříve Tchas
s. r. o.) dne 1. 2. 2010.
Na stavbě je veden
stavební
deník
s denními záznamy o
průběhu stavby a
deník bezpečnosti a
ochrany
zdraví
pracovníků. Kontrolní
dny stavby se konají
pravidelně
kaţdý
čtvrtek.
Autorský
dozor je prováděn
denně vč. sobot.
Uvnitř objektu
byla provedena demontáţ všech vnitřních instalací a demolice všech podlah, stropů a příček.
Specializovanou firmou byly prováděny a dokončeny práce na podřezání obvodních i vnitřních zdí
původního objektu s vloţením izolace proti vzlínání zemní vlhkosti. V přízemí byly obnaţeny,
vyčištěny a zabetonovány klenuté stropy nad částečným podsklepením objektu. Dále byly prováděny
stavební úpravy pro instalaci I profilů nových vkládaných stropů nad 1. NP, poloţení a ukotvení
trapézových plechů, vyrovnání, poloţení výztuţe a vlastní betonáţ stropů. U přístavby k objektu byl
vykopán a zabetonován základový pás, provedeno bednění a betonáţ nadzemní části základů a
podlahy. Byla zahájena montáţ leţaté kanalizace.
Na stavbě byly řešeny i nepředvídatelné problémy. Při výkopu základů přístavby narazili dělníci
na vápenku, kde bylo v minulosti hašeno a uloţeno vápno pouţívané pro výrobu malty. Jáma byla
v minulosti zasypána rumoviskem. Při jeho výkopu se v místě vyskytla spodní voda. Po lokálním
sníţení hladiny byla základová spára vysypána kamenivem a zhutněna. Následně byl základ
zabetonován. Vysoká hladina spodní vody se rovněţ vyskytla v místě spodní šachty výtahu. I tento
problém se podařilo vyřešit. S ohledem na rozsáhlé bourací práce a nesoudrţnost původních omítek
předloţil dodavatel návrh na změnu původního záměru nahrazení 30 % omítek novými omítkami
v celém rozsahu. Návrh bude předloţen Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, který rozhoduje o
financování stavby z dotace.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém
jednání dne 17. 2. 2010 zabývala
následující problematikou:
 Kontrola usnesení,
 Konečné výsledky hospodaření obce za
01-12/2009,
 Finanční pohledávky obce, seznam dluţníků
vodného a poplatku za popelnice,
 Zpráva o přezkoumání ÚSC obce Bohuslavice a
ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2009,
 Konkurenční nabídka na dodávky plynu pro
budovy v majetku obce a ZŠ a MŠ Bohuslavice,
 Vyúčtování hracích přístrojů, vyuţití na veřejně
prospěšné účely.
 Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, zahájení stavby 1. 2. 2010, kontrola RR
Moravskoslezsko, podklady a příprava smlouvy na dotaci, financování, kontrolní dny 1, 2, vícepráce (v
projektu oprava omítek 30%, návrh 100 %, výtah, interiér, veřejný rozhlas, EZS, vyuţití starého krovu).
 Oprava hřbitovní zdi,
 MMR, prostranství za KD, rozpracovaná dokumentace, při ploše větší jak 200 m2 územní rozhodnutí,
 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 nová nabídka na projekt po upřesnění rozsahu,
 Prodlouţení ul. Bolatická, jednání s manţely Babicovými o úhradě poplatku za přípojku vody a
finančního daru na spolufinancování infrastruktury pro výstavbu RD,
 Odbočka z ul. Polní – manţ. Pavlíkovi připravují projekt a hodlají letos zahájit stavbu RD, výběrové
řízení na dodavatele,
 Parcela 482 probíhá stavební řízení, výběrové řízení na dodavatele, urgence zahájení stavebního řízení
na komunikaci, vodovod a kanalizaci,
 Další komunikace – Horní, U Kovárny, a parcela 1554/10 urgence zpracování projektu.
 Organizační věci:
 Nabídka nové kopírky fy DEVELOP,
 VPP a veřejná sluţba v obci (VPP 2-3 muţi a dvě ţeny od 1.4. – 31.10.2010. Veřejná sluţba od 2.pol.
 Komunitní plánování (společný postup při plánování sociálních sluţeb v rámci Hlučínska),
 Ocenění pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Bohuslavice,
 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko,
 Výroční zpráva o bezpečnosti v obci,
 Provedení kontroly jednotky sboru dobrovolných hasičů,
 Jarní setkání seniorů 16. 4. 2010 v 16 hod, sál KD,
 Opatření k zamezení průsaku sráţkových vod na ul. Polní,
 Ţádost p. Dubského o účast na Anenských slavnostech (skákací hrady),
 Ţádost SONS Opava o příspěvek na činnost,
 Druţební návštěva ze Závaţné Poruby (11. (18.) 9. 2010),
 Strassenfest, termín 4. 9. 2010, (dosud se nepřihlásila ţádná ulice),
 Informace z farní rady (špatná střecha nad presbytářem, oprava varhan, oprava fresek),
 Bál Hlučínska v Bolaticích.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 24. jednání konaném
dne 25. 2. 2010 vzalo na vědomí:
 Informaci o průběhu inventarizace majetku obce Bohuslavice k 31. 12. 2009.
 Závěrečný účet Obce Bohuslavice za rok 2009 dle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
 Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a přezkoumání hospodaření ÚSC obce
Bohuslavice za rok 2009 ze dne 16. 2. 2010.
 Závěrečný účet ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2009 dle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní
závěrky za rok 2009 v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Bohuslavice
ze dne 16. 2. 2010.
 Oznámení o výběru projektu "Obecní dům Bohuslavice - přístavba a stavební úpravy“ vedený v
Regionálním operačním programu pod registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/03.00564 k uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.
 Informaci o předání staveniště "Obecní dům Bohuslavice - přístavba a stavební úpravy" dne 20. 1. 2010 a
zahájení prací dne 1. 2. 2010.
 Informaci o uskutečněných kontrolních dnech stavby „Obecní dům Bohuslavice - přístavba a stavební
úpravy“.
 Informaci o postupu zpracování projektové dokumentace na realizaci staveb "Úpravy prostranství u KD
Bohuslavice“ a „Vybudování bezbariérového přístupu ke kostelu z ulice Poštovní“.
 Informaci o podání ţádosti o dotaci na stavby „ZŠ a MŠ Bohuslavice, zateplení fasády a výměna oken a
dveří“ z OPŢP.
 Informaci o podání ţádosti o dotaci na stavbu „KD Bohuslavice, zateplení fasády, výměna oken a dveří“.
 Informaci o podání ţádosti o dotaci na obnovu zeleně v obci.
 Výroční zprávu o bezpečnosti v obci.
 Zprávu o činnosti Sdruţení obcí Hlučínska, Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Místní akční skupiny
Hlučínsko.
 Informace o jednáních rady obce.
 Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.

schválilo:
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 - 12/2009. Celkové příjmy za 01-12/2009 činily
17.045.317,00Kč. Zůstatek z roku 2009 10.958.534,53 Kč. Celkové příjmy za 01-12/2009 vč. zůstatku z
roku 2009 činily 28.003.851,53 Kč. Celkové výdaje za 01-12/2009 činily 17.034.903,68 Kč. Peněţní
zůstatek k 31.12. 2009 byl ve výši 10.968.947,85 Kč z této částky činil zůstatek na běţném účtu
1.897.077,53 Kč, na účtu za domovní odpad 71.710,- Kč, na zvláštním účtu pro financování dotace 160,32
Kč a na spořícím účtu 9.000.000,00 Kč bez výhrad.
b) Výsledky inventarizace majetku obce Bohuslavice k 31. 12. 2009.
c) Nabídku a uzavření mandátní smlouvy na Poradenské a konzultační sluţby - Administrace projektu "Obecní
dům Bohuslavice - přístavba a stavební úpravy“ s firmou HRAT.
d) Zakoupení nové rozhlasové ústředny, která bude nainstalována do novostavby Obecního domu Bohuslavice.
e) Posun termínu předloţení ţádosti o dotaci na realizaci "Rekonstrukce přístupového schodiště a terasy ZŠ a
MŠ Bohuslavice“ po realizaci stavby „ZŠ a MŠ Bohuslavice, zateplení fasády, výměny oken a dveří“ a
dokončení sedlových střech.
f) Výběrovou komisi na výběr dodavatele pro stavby plánované v letošním roce ve sloţení místostarosta,
členové komise místního rozvoje a pracovník inţenýrského dozoru stavby.
g) Provedení výběrového řízení na stavby schválené k realizaci v letošním roce. Pověřuje radu obce schválením
zadání výběrových řízení oslovení dodavatelů.
h) Propojení rozvodů NN na ul. Záhumenní, úpravy rozvodů VN a NN a přemístění trafostanice od
samoobsluhy na ulici Záhumenní.
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i) Uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace "Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
Bohuslavice".
j) Zamítavé stanovisko k zpracování projektové dokumentace, ţádosti o dotaci na realizaci cyklostezky
Bohuslavice - Bělá okolo myslivny.
k) Odloţení schválení změny dodavatele plynu pro vytápění objektů ve vlastnictví obce.
l) Společný postup SOMH a úhradu podílových nákladů ve výši 8.075,- Kč na přípravu a zpracování
komunitního plánu sociálních sluţeb letech 2010 -2013.
m) Účast na draţbě budovy bez č. p. na parcele č. 11/4 a pozemku p. č. 11/12 v k. ú. Bohuslavice (na ulici
Opavské před školou).
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta

Představuje se Místní akční skupina Hlučínsko
Co je to vlastně Místní akční skupina (MAS), která působí na území regionu Hlučínska? Je to
občanské sdruţení, jehoţ členy jsou podnikatelské subjekty (v současnosti zemědělského charakteru) a
oba mikroregiony hlučínské oblasti.
Vznik organizace je datován v prosinci 2006 a hlavním cílem je rozvoj celé hlučínské oblasti.
Rozvoj území byl zpracován v tzv. Strategickém plánu Leader, ve kterém byly vytyčeny „trasy“,
kterým se k rozvoji Hlučínska chceme ubírat. Tyto naplánované cesty – odborně nazývané fiche,
pomáhají veřejnému sektoru a podnikatelům Hlučínska k získání finanční dotace z Programu rozvoje
venkova. Organizace je otevřená všem podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jedinou
podmínkou je místo podnikání nebo sídlo organizace na území MAS Hlučínska. Pro příjem ţádostí o
dotace jsou vyhlašovány Výzvy. V letošním roce bude vyhlášena minimálně jedna Výzva, a to
v měsíci březnu aţ dubnu.
Máme také svého partnera ke spolupráci, kterým je polská Místní akční skupina. Polsky se tyto
organizace nazývají LGD (lokalna grupa dzialania) a ta „naše“ má sídlo v Kietrzi a oblast působnosti
v našem polském sousedství. Místní akční skupina realizuje také své vlastní projekty. První jsme
realizovali s naším polským partnerem v loňském roce a moţná někteří podnikatelé zaznamenali naši
účast na setkání v Kravařích v březnu 2009. Spolu připravujeme také další projekt, do kterého bychom
chtěli zapojit celou hlučínskou veřejnost.
Dne 9. 2. 2010 proběhla v kulturním domě v Hlučíně členská schůze Místní akční skupiny.
Kromě členů byla přítomna i řada starostů regionu Hlučínska, kteří svou účastí vyjádřili zájem o dění
v této organizaci. Pozvání na schůzi přijala rovněţ předsedkyně naší partnerské MAS – polské LGD
Plaskowyż dobrej ziemi, paní Danuta Świec.
Informace o dotacích a výzvách Místní akční skupiny jsou k dispozici na webových stránkách
MAS Hlučínsko - www.mashlucinsko.cz.
Vaše MAS Hlučínsko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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N á v r h závěrečného účtu obce Bohuslavice k 31. 12. 2009
Rozpoč.skladba
Paragraf

2310
2310
3314
3319
3341
3349
3392
3429
3612
3613
3632
3722
3729
4351
5512
6171
6310
6409

6402

Hospodaření
k 31. 12. 2009

PŘÍJMY

Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1341
1343
1347
1351
1361
1511
4112
4116
4116
4121
4111
4122
4222
2222
2111

2111
2111
2111

2111

4121
4122
4222
2222

8115

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samost. výd. činnosti
Daň z příjmů FO srážková
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí pozemků
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za výherní hrací přístroje
Odvod výtěžku z provozování VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. dotace ze státního rozpočtu
Neinv. dotace - VPP
Dotace na CZECH POINT
Neinv. dotace od obce Závada na žáky
Neinv. dotace na volby do Evropského parl.
Nein. dotace z MK – pro SDH
Investiční dotace – rekonstr. podlahy tělocv. ZŠ
Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Vodné
Příspěvky na místní knihovnu
Ostatní záležitosti kultury
Hlášení místního rozhlasu
Inzerce ve zpravodaji
Pronájem kulturního domu
Příjmy z poskyt.služeb rod.centra Skřítek
Pronájem bytu
Pronájem domu služeb – květena, kadeřnictví
Hřbitovní poplatky
Platby občanů za popel. příspěvky EKO-KOMu
Skládka
Pečovatelská služba
SDH-poskyt. služ. hasičským autem
Činnost místní správy - OÚ
Příjmy z úroku, pojistné úhrady
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Příspěvky - věcná režie Závada, Vřesina
Neinv. přijatá dotace pro ZŠ z EÚ
Investiční přijatá dotace pro ZŠ z EÚ
Ostatní příjmy z fin. vypořádání z r. 2008
CELKEM PŘÍJMY
Financování
Zůstatek roku 2008
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Konečný zůstatek k 31 12. 2009 10.968.947,85 Kč

-

Rozpočet k 31. 12. 2009

2 287 576,95
906 332,95
204 571,67
2 253 986,78
423 150,00
5 131 714,56
38 482,00
23 017,00
7 890,00
60 000,00
71 862,00
82 640,00
870 242,29
406 023,00
315 990,00
12 250,00
269 841,00
20 630,00
5 600,00
400 000,00
9 636,00
756 021,00
820,00
115 273,00
1 230,00
6 450,00
50 510,00
9 050,00
13 488,00
67 640,00
128 663,00
802 950,50
2430,00
0,00
14 022,50
50 779,20
221 276,60
150 783,00
167 970,00
676 718,00
0,00
7 806,00
17 045 317,00

2 288 000,00
906 000,00
205 000,00
2 254 000,00
423 150,00
5 131 000,00
38 000,00
23 000,00
8 000,00
60 000,00
72 000,00
80 000,00
870 000,00
406 023,00
316 000,00
12 250,00
270 000,00
20 630,00
5 600,00
400 000,00
0,00
760 000,00
1 000,00
105 000,00
1 500,00
6 500,00
48 000,00
10 000,00
13 500,00
68 000,00
125 000,00
780 000,00
2 500,00
0,00
20 000,00
43 000,00
228 000,00
151 000,00
150 000,00
676 718,00
0,00
0,00
16 978 371,00

10 958 534,53
10 958 534,53

10 958 500,00
10 958 500,00

Základní běžný účet
Podúčet – Popelnice
Zvl.účet pro fin.dotace
Spořící účet

1.897.077,53 Kč
71.710,- Kč
160,32 Kč
9.000.000,00 Kč
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Rozpočtová skladba
Paragraf Položka
1014
2117
2212
2229
2221
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3330
3341
3349
3391
3392
3392
3399
3419
3421
3429
3429
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3722
3723
3729
3745
3749
4222
4351
4357
5269
5512
6112
6171
6171
6171
6320
6399
6402
6409
6409
6409
3113
3113
6117

VÝDAJE
Pobíhající psi

6313 Úhrada podílu na rozšíř. NN síť
Místní komunikace - rekonstrukce, údržba
6121 Dopravní značení
5193 Dopravní obslužnost
Provoz vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Úpravy vodních toků - čištění potoka
ZŠ – inv.,neinv.přísp.na provoz, rekonstr.těloc
Místní knihovna
Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce
5223 Neinvestiční dotace církvi
Místní rozhlas
Zpravodaj
Mezinár. spolupráce - Závažná Poruba
KD - provoz, materiál, opravy, údržba
KD - projekt rekonstr. střechy, okna, zateplení
Sbor pro občanské záležitosti
Neinvestiční dotace Spor. klubu
5229 Neinv.dotace-Klub rodičů,Florbal,farní tábor
5192 Rodinné centrum Skřítek
5229 Neinvestiční dotace - Zahrad., Včelaři, Hokej.
5492 Dary obyvatelstvu - T. Kriebel - šachy
Bytové hospodářství – Kilovňa
Dům služeb
Veřejné osvětlení
Provoz hřbitova
Zadání změny ÚP č. 4
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz. odp. (velkoobjem. konterjnery)
Likvidace černých skládek
Údržba zeleně
Péče o krajinu – Stromové aleje
Veřejně prospěšné práce
Pečovatelské služba
Domov seniorů
Příspěvek na povodně
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
6121 Obecní dům – žádost o dotaci
6123 Služební auto
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění
5362 Daň z příjmů právnických osob za obec
5364 Finanční vypoř. r.2008-vratka dot.Czech Point
5222 Sdruž. míst. samospráv - členský příspěvek
5329 Ost. neinv. dotace - Sdruž. obcí Hlučínska
5901 Rezervy
5331 Věcná a mzd. režie od ob. Závada, Vřesina
5331,6351 Dotace z EÚ pro ZŠ na vzdělávání
Volby do Evropského parlamentu
CELKEM VÝDAJE

Hospodaření v Kč
k 31. 12. 2009

Rozpočet
k 31. 12. 2009

14 043,00

15 000,00

250 000,00
2 964 343,53
262 312,00
80 746,00
350 587,90
39 742,00
77 425,00
3 485 217,36
88 509,20
349 923,53
100 000,00
3 348,00
40 675,50
23 860,00
493 607,28
335 330,50
85 967,00
400 000,00
60 000,00
28 050,00
36 000,00
5 000,00
89 955,60
44 415,58
219 180,85
214 889,19
0,00
581 824,26
384 920,24
0,00
278 128,76
18 921,00
387 118,00
11 857,00
21 771,00
50 000,00
324 876,70
997 938,40
2 019 563,8
114 639,30
249 600,00
64 226,00
423 150,00
10 798,20
2 602,0
41 990,00
0
206 256,00
676 718,00
24 876,00
17 034 903,68

250 000,00
3 055 000,00
270 000,00
80 000,00
400 000,00
40 000,00
80 000,00
3 485 000,00
90 000,00
350 000,00
100 000,00
3 500,00
50 000,00
30 000,00
500 000,00
336 000,00
85 000,00
400 000,00
60 000,00
29 000,00
36 000,00
5 000,00
115 000,00
45 000,00
250 000,00
215 000,00
0,00
600 000,00
400 000,00
0,00
325 000,00
20 000,00
388 000,00
11 000,00
30 000,00
50 000,00
325 600,0
1 100 000,00
2 132 250,00
115 000,0
250 000,0
65 000,00
423 150,00
0,00
3 000,00
42 000,00
10 378 023,00
207 000,00
676 718,00
20 630,00
27 936 871,00
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Součástí závěrečného účtu obce Bohuslavice jsou tyto přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozvaha k 31. 12. 2009
Příloha k 31. 12. 2009
Tabulka inventarizace majetku obce k 31. 12. 2009
Dodatek k příloze účetní závěrky k 31. 12. 2009
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, krajem za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za r. 2009 nezávislým
auditorem Ing. Kláskem

Výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ v Bohuslavicích.

Hospodaření obce Bohuslavice v roce 2009
Jak vyplývá z přehledu příjmů a výdajů obce Bohuslavice k 31. 12. 2009 hospodařila
obec i přes probíhající celosvětovou i vnitrostátní hospodářskou krizi s přebytkovým
rozpočtem. I přesto, ţe došlo oproti schválenému rozpočtu ke sníţení příjmů z daní, dosáhly
obecní příjmy v roce 2009 hodnotu 17.045.317,- Kč a výdaje 17.034.903,68 Kč. Příjmy tak
byly vyšší o 10.413,32 Kč a obec ani v loňském krizovém roce nevytvořila ztrátu. Společně se
zůstatkem z roku 2008 tak konečný zůstatek k 31. 12. 2009 činí 10.968.947,85 Kč. Na spořicím
účtu bylo uloţeno 9.000.000,- Kč, na základním běţném účtu 1.897.077,53 Kč, na zvláštním
účtu pro fin. dotace 160,32 Kč a podúčtu na sběru a likvidaci odpadu 71.710,- Kč.
Za rok 2009 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. v platném znění
přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nezávislým auditorem. Přezkoumání hospodaření
zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněţních operací vč.
údajů o tvorbě a pouţití peněţních fondů, údajů o nákladech a výnosech, údajů o peněţních
operacích týkajících se cizích a sdruţených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo rovněţ
nakládání s majetkem ve vlastnictví obce. Při přezkoumání bylo ověřováno dodrţování
povinností uloţených zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
dalšími předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávních celků, souladu
vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, právními předpisy vydanými k jeho
provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání rozpočtem.
Podíl pohledávek na rozpočtu činil 1,26 %, podíl závazků 1,22 % a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku obce činil 0 %. Po provedeném přezkoumání hospodaření
vyslovil auditor závěr, ţe při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Placená inzerce

Pronajmu byt 3+1 v penzionu U kostela v Bohuslavicích,
informace na tel. č. 602 753 836.
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Podpora podnikatelů v obcích do 2000 obyvatel
Představení programu
Cílem programu je podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti –
mikropodniků, včetně nových ţivností v oblasti výroby a zpracování. Cílem je především vytváření
nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.
Typické podporované projekty
Rekonstrukce nebo výstavba provozovny, pořízení nových technologií (kovoobrábění,
truhlářství, autoservis, atd.). Podpora je určena i na diverzifikaci činnosti zemědělců směrem k
nezemědělským činnostem (např. zemědělský podnikatel si zřídí truhlárnu)
Příjemce podpory
Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do
kategorie mikropodniků (podnik, který zaměstnává méně neţ 10 osob a jehoţ roční obrat nebo bilanční
suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil. €). Podpora je určena i pro zemědělské podnikatele v rámci
diverzifikace jejich činností.
Způsobilé výdaje
o Rekonstrukce, modernizace, přestavba, nová výstavba provozoven včetně nezbytného zázemí pro
zaměstnance – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních
inţenýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb.
o Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny – odstavná stání, účelové komunikace,
oplocení.
o Nákup strojů, výrobních zařízení a technologie.
o Nákup vybavení provozovny – základní nábytek.
o Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem.
o Projektová dokumentace: zadávací řízení.
o Technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a poloţkový rozpočet,
stavební dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby.
Veškeré výdaje jsou způsobilé aţ po zaregistrování ţádosti.
Forma a výše podpory
o Přímá nenávratná dotace
o Max. výše investice je aţ 10 (15) mil. Kč na projekt
o Moţnost získat aţ 40-60 % podpory ze způsobilých výdajů
Regionální vymezení podpory
Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 2000 obyvatel.
Odvětvové vymezení podpory
Projekt se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZNACE):
B 08 (Ostatní těţba a dobývání),
C (Zpracovatelský průmysl),
F (Stavebnictví),
G (Velkoobchod a maloob.; opravy a údrţba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převáţně pro domácnost)
S 96 (Poskytování ostatních osobních sluţeb)
Kontaktní osoba: Ing. Michal Kubásek mob: 732 459 385 email: kubasek@rpa.cz
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, Brno 602 00
tel.: +420 542 211 083, fax: +420 542 210 383, mobil: +420 605 839 363, www.rpa.cz
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Důleţitá sdělení
Vodné
Obecní úřad v Bohuslavicích sděluje občanům, ţe od pátku 12. 3. 2010 bude správce
vodovodu pan Erhard Kocur provádět odpisy vodoměrů a vybírat poplatek za odběr vody
z obecního vodovodu za uplynulého půl roku. Za období září – prosinec 2009 je cena 14,Kč/1m3. Za toto období nebyl prováděn v měsíci lednu odpis, ale odběr vody je stanoven
propočteným průměrem u kaţdého odběratele dle jeho půlroční spotřeby. Za období od
1. 1. 2010 do doby odpisu bude účtováno za odebraný 1m3 vody 16,- Kč, neboť obec
Bohuslavice je od ledna plátcem daně z přidané hodnoty a u vodného činí tato daň 10% .

Místní poplatek ze psů
Dle obecně závazné vyhlášky Obce Bohuslavice č. 2/2003 se tento poplatek platí za psy
starší 3 měsíců. Poplatek je splatný v hotovosti do 31. 3. příslušného kalendářního roku a činí
za jednoho chovaného psa 100,- Kč a za kaţdého druhého a dalšího psa téhoţ drţitele 150,- Kč.
V případě drţení psa po dobu kratší neţ jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Poplatek se platí v hotovosti na obecním
úřadě.
Upozorňujeme, ţe při přihlášení psa musí drţitel vyplnit přihlášku psa, obdrţí známku
pro psa a sáčky na psí exkrementy. Pokud je pes utracen, uhynul nebo se ztratil apod., je drţitel
psa povinen dostavit se na obecní úřad a vyplnit odhlášku psa. Obec je pak vyškrtne z evidence
poplatníků. Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích, ale i ostatní platné
obecně závazné vyhlášky, jsou zveřejněny na webových stránkách obce: obecní úřad –
vyhlášky a zákony.
Karla Krupová

Mimořádný výjezdní úřední den FÚ v Hlučíně
Finanční úřad v Hlučíně veden snahou o rozšíření moţností a zlepšení podmínek občanů
a daňových subjektů při podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 (dále jen
„DPFO“) a v souladu s projektem MF ČR „Aktivní přístup daňové správy k veřejnosti“ pořádá
ve spolupráci s Městským úřadem Dolní Benešov dne 11. 03. 2010 v době od 9.00 do
17.00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Dolní Benešov

mimořádný výjezdní úřední den
Zaměstnanci Finančního úřadu v Hlučíně poskytnou v rámci této akce zájemcům z řad
občanů a podnikatelských subjektů – fyzických osob s bydlištěm v Dolním Benešově a v
Bohuslavicích rady a pomoc zejména v těchto oblastech :
 zpracování přiznání k DPFO,
 pomoc při vyplňování přiznání k DPFO,
 informace k moţnostem elektronického zpracování a podání přiznání k DPFO
a převezmou od občanů a podnikatelských subjektů vyplněná přiznání k DPFO za rok 2009.
Mimo shora uvedené termíny je samozřejmě nadále moţné podat přiznání k DPFO v
podatelně Finančního úřadu v Hlučíně v provozních hodinách podatelny.
Ing. Ivan Novák, ředitel Finančního úřadu v Hlučíně
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Informace o provozu Finančního úřadu v Hlučíně v
závěru března 2010
Finanční úřad v Hlučíně veden snahou o rozšíření moţností a zlepšení podmínek občanů
a daňových subjektů při podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 a při
placení této daně v závěru měsíce března letošního roku upravuje provozní hodiny v období od
15. 3. do 31. 3. 2010 na dále uvedených úsecích činnosti takto:
Den

Úřední hodiny
oddělení daňové
správy

15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 13.30
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

Úřední hodiny podatelny
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 16.30
12.30 – 13.30
12.30 – 18.00
12.30 – 18.00
12.30 – 18.00
12.30 – 18.00
12.30 – 18.00
12.30 – 18.00
12.30 – 18.00
12.30 – 18.00

Pokladní hodiny pokladny
daní
8.00 – 11.30

12.30 – 15.30

8.00 – 11.30

12.30 – 15.30

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30
12.30 – 15.30

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 lze podat a daň zaplatit při dodrţení
zákonných termínů naposledy (pokud nenastaly skutečnosti měnící tento termín) ve středu
31. 3. 2010.
Ing. Ivan Novák, ředitel Finančního úřadu v Hlučíně

Okénko občanů obce Bohuslavice
Kdyţ jsem si přečetl poslední Zpravodaj, napadlo mě, ţe u výsledků Tříkrálové sbírky by asi
čtenáři rádi věděli, jak byli štědří jednotliví obyvatelé v uvedených obcích. Pokusil jsem se proto
zjistit, kolik darovaných peněz připadá na jednotlivé občany. Údaje v tabulce jsou pouze orientační.
Tříkrálová sbírka Charity Hlučín – jak vysoký byl příspěvek na jednoho občana dané obce
1. Bohuslavice 49,30 Kč
9. Kobeřice
32,60 Kč 17. Bolatice
27,10 Kč
2. Rohov
40,30 Kč 10. Štěpánkovice 31,60 Kč 18. Ludgeřovice
24,90 Kč
3. Šilheřovice
37,80 Kč 11. Chuchelná
31,25 Kč 19. Dol. Benešov
23,40 Kč
4. Darkovice
34,60 Kč 12. Píšť
30,80 Kč 20. Hlučín
18,20 Kč
5. Kozmice
34,42 Kč 13. Sudice
30,50 Kč 21. Bělá
18,00 Kč
6. Závada
34,40 Kč 14. Kravaře
29,80 Kč 22. Markvartovice 14,80 Kč
7. Strahovice
34,00 Kč 15. Třebom
27,80 Kč
8. Hať
32,90 Kč 16. Vřesina
27,30 Kč
RNDr. Josef Bajgar
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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/

Co se děje v naší škole?
Mnozí z vás máte doma dítě školou povinné a tak tato otázka vám přijde zbytečná, ovšem
ostatní čtenáře Zpravodaje určitě zajímá, co kromě učení děti naší základní školy zaţívají.
K pravidelným událostem patří účast na řadě soutěţí a olympiád. Od počátku letošního roku se
děti zúčastnily několika z nich.
Olympiáda v anglickém jazyce:
 v kategorii IA (pro 6. a 7. třídu) se školního kola zúčastnilo 17 ţáků,
 v okresním kole v Opavě školu úspěšně reprezentoval Jakub Výtisk ze 6. třídy,
 v kategorie IIA (pro 8. a 9. třídu) se školního kola zúčastnilo 9 ţáků,
 v okresním kole v Opavě se na 10. místě umístila Anička Vitásková z 9. třídy.
Matematická olympiáda:
 kategorie M5 je určena pro ţáky 5. třídy,
 v okresním kole v Hlučíně školu úspěšně zastupovali 3 ţáci: Hanka Kosková,
Ester Ostárková,
Jakub Kuděla.
Sportovní akce:
 ţáci 5. třídy se zúčastnili okrskového kola ve vybíjené v Dolním Benešově,
 chlapci ze 6. a 7. třídy okrskového kola ve florbalu v Dolním Benešově,
 14 ţáků ze 7. třídy absolvovalo v druhém únorovém týdnu lyţařský výcvik na Soláni
v Beskydech.
Poděkování a pochvala proto patří všem ţákům, kteří reprezentovali v lednu a v únoru školu
v těchto soutěţích a olympiádách!
Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka ZŠ
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Zápis do 1. třídy aneb první důleţitá zkouška v ţivotě dítěte
Pokud
jste
četli
předminulý zpravodaj, určitě
Vám neunikla informace o
konání zápisu do 1. třídy v naší
základní škole, který probíhal
ve čtvrtek 4. února. K zápisu
bylo zapsáno 22 dětí, 11
z Bohuslavic a 11 ze Závady,
pro které byla připravena řada
úkolů.
Pro děti, ale samozřejmě
i jejich rodiče je to důleţitá
událost. Snad všichni se na
zápis velmi těší, ale zároveň
přicházejí do školy s velkými
obavami a nervozitou. A není
se co divit, vţdyť začátek
školní docházky je zlomová
událost v ţivotě kaţdého dítěte.
A co dítě, které přišlo na svou první důleţitou zkoušku, čeká?
Všeobecně platí, ţe u zápisu se zjišťují některé základní dovednosti a znalosti. Dítě by
mělo umět říci své jméno, věk, bydliště, mělo by se umět orientovat ve světě kolem sebe – znát
názvy běţných zvířat, rostlin, věcí denní potřeby. Samozřejmostí má být samostatnost a
soběstačnost, dítě by se mělo umět samo obléknout, obout, najíst a zvládnout základní osobní
hygienu. Důleţitá je grafomotorická zručnost dítěte, tj. umět správně uchopit tuţku a obkreslit
dané tvary, coţ bývá často jeden z problémů. Dítě by mělo umět rozeznat jednotlivé barvy,
vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti, poznat základní geometrické tvary jako kruh,
čtverec, trojúhelník nebo obdélník a mělo by chápat pojmy větší – menší, první – poslední,
nahoře – dole, nad a pod. Zapeklitá můţe být zkouška řeči. Počítá se s tím, ţe dítě řekne
nějakou básničku nebo zazpívá písničku. Ve skutečnosti nejde ani o to, jak správně ji zazpívá.
Při rozhovoru s dítětem i při jeho projevu se sleduje, jak dobře se vyjadřuje a jak správně
vyslovuje. Nemalou roli hraje i fakt, jak se dítě po celou dobu zápisu chová. Jestli je
sebevědomé nebo spíš úzkostlivé a jak dokáţe pracovat pod vedením cizí osoby.
Je toho opravdu mnoho, co u zápisu paní učitelky zkoumají. A i přesto se snaţí dětem
tento důleţitý den co nejvíce zpříjemnit a udělat z něho příjemnou společenskou událost, na
kterou pak děti budou rády vzpomínat celý ţivot. I letos byly pro děti připraveny za jejich
snahu a odvahu krásné odměny, které připravili ţáci školy, kteří si zaslouţí za to obrovskou
pochvalu. A tak kaţdý předškoláček odcházel domů s úsměvem a s několika milými dárky.
Snad tento úsměv zůstane na tvářích dětí – 12 chlapců a 8 dívek i v září, kdy jim začne
povinná školní docházka, která uzavře jednu etapu jejich dětství. Přejme jim proto mnoho
úspěchů a zdárné vykročení do této nové etapy.
Eva Ilková
(Fotografie ze zápisu si můžete prohlédnout ve Fotogalerii Zpravodaje)

Stránka 14 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice

č. 207

Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Zima pomalu ztrácí sílu a s příznaky
přicházejícího jara se přibliţuje i jarní část fotbalové
sezony. Muţstvo muţů, které hraje I. A třídu, by
mělo zahájit sezonu poslední březnovou neděli,
t.j. 28. 3. 2010 domácím utkáním s vedoucím
celkem soutěţe Fotbal Opava 2004. Ostatní druţstva
zahájí soutěţe aţ v dubnu a i letos pro Vás
připravíme rozpis všech utkání. Ten bude přílohou
dubnového zpravodaje. V sobotu 20. 2. 2010 se
konala výroční valná hromada, kde byl vyhodnocen minulý rok jak po sportovní, hospodářské i
pracovní stránce. V závěru si mohli zúčastnění členové prohlédnout velmi zajímavé prezentace
fotografií z nedaleké i vzdálenější minulosti klubu. Poděkování za přípravu zajímavé podívané
patří Petru Kociánovi. Závěrem bych popřál všem našim druţstvům úspěšnou jarní část sezony.
Mgr. Pavel Dominik

Řádky z ledního hokeje
Buldoci Bohuslavice sehráli v únoru čtyři utkání AHL a všechna dokázali vyhrát. Nejprve
porazili vysoko 13:2 HC Mexiko, následně přehráli HC Štěpánkovice 11:1, HC Zábřeh porazili 4:2 a
těsně zdolali HC Čas Mančaft 3:2.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
13:2
Branky Bohuslavic: Pavel Holman 3, Dalibor Foldyna 2, Jakub Kocur 2, Roman Theuer, Jan Krupa,
Libor Kubík, Šimon Cigán, Tomáš Dominik, Tomáš Kocur.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Štěpánkovice
11:1
Branky Bohuslavic: Jakub Kocur 3, Pavel Holman 2, Dalibor Foldyna 2, Jan Krupa, Šimon Cigán,
Tomáš Kocur, Marek Wilpert.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Zábřeh
4:2
Branky Bohuslavic: Jakub Kocur, Pavel Holman, Dalibor Foldyna, Martin Theuer.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Čas Mančaft
Branky Bohuslavic: Pavel Holman 2, Marek Wilpert.

3:2

HC Buldoci Bohuslavice jsou po 23 odehraných zápasech s 35 body na 2. místě průběţné
tabulky soutěţe.
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v březnu:
Út
9. 3. 2010 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bulyaréna
V základní části soutěţe čeká naše hokejisty jiţ jen jedno střetnutí s HC BulyArénou. Týmy
budou poté podle umístění v tabulce rozděleny do dvou skupin. V první skupině budou muţstva na
1. aţ 6. místě tabulky a ve druhé muţstva na 7. aţ 13. místě. V kaţdé dílčí skupině pak muţstva sehrají
dva zápasy s ostatními ze své skupiny. Tyto zápasy pak určí konečné pořadí letošního ročníku AHL.
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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Náboţenský ţivot
Dnes se přeneseme do ostrovního státu Irska a povíme si něco o sv. Patrikovi. Jméno se dá
přeloţit do češtiny jako Vlastimil. Ve světském kalendáři je uvedeno 17. března, stejně jako Patrik v
kalendáři církevním.
Patrik se narodil v rodině konšela v západní Anglii kolem roku 385. Jako dítě byl unesen
irskými piráty a odvlečen do Irska, kde musel ţít šest let jako otrok. Pak se mu podařilo uprchnout.
Vrátil se do otcovského domu jiţ jako jiný člověk, dospělejší a vnitřně vyrovnaný. Byl přesvědčen, ţe
se do Irska musí vrátit jako misionář. Ţil pak několik let jako mnich na území dnešní Francie. Stále
musel od svého okolí snášet kritiku, ţe je málo vzdělaný a jeho spisy jsou psány málo uhlazeným
slohem. On však kritiku přehlíţel a šel dále svojí cestou. Asi roku 432 se vrátil tam, kde šest let trpěl,
ale také nalezl cestu sám k sobě, do Irska. Kdyţ tam pak zemřel první irský biskup Palladius, stal se
jeho nástupcem. Od té doby začal neúnavně hlásat na severu této země Kristovo evangelium. Roku 444
zřídil ve městě Armagh biskupské sídlo. Země v té době byla převáţně pohanská a tak získával Patrik
pro šíření Kristovy víry misionáře na evropské pevnině z řad mnichů z různých zemí. Víra se šířila
velmi rychle, ţe se začalo mluvit o Irsku jako o ostrově svatých. Patrik zemřel kolem roku 461 a hned
po smrti se o něm začalo mluvit jako o apoštolu Irska.
Jeho uctívání rostlo a dodnes je nejuctívanějším světcem všech Irů. Jeho svátek je i dnes
oslavován všemi Iry po celém světě. Muţi ten den nosí na kloboucích nebo jiné části oděvu zelený
lístek jetele. Legenda vypráví, ţe pomocí jetelového listu vysvětloval pohanům podstatu Boţí Trojice.
Jetelový list je od té doby národním znakem Irska. Irští vystěhovalci přenesli úctu k tomuto svatému do
celého světa. Např. největší katolický kostel v New Yorku je zasvěcen sv. Patrikovi.
Sv. Patrik je znázorňován většinou v biskupském rouchu, často s hady, s ohněm a se
symbolickým jetelovým listem. Je hlavním patronem Irska a všech Irů roztroušených po celém světě.
Dále kadeřníků, kovářů, horníků a bednářů; jako ochránce dobytka, proti zlu a za duše v očistci.
Patriků u nás není mnoho, ale jsou, a kdyţ se k nim přidají Vlastimilové, bude vás jistě dost, kteří
můţete 17. března slavit spolu s Iry a prosit svého patrona o ochranu.
Leo Dominik

Beseda o cestě do Etiopie
Ačkoliv je dle kalendáře stále ještě zima, v
pátek 12. února večer se mnozí z nás ocitli alespoň v
rámci vyprávění v pravém africkém horku. Tento
večer uspořádal pan farář Kazimír Buba besedu o
své misijní cestě do Etiopie, která se uskutečnila
letos v lednu. Při promítání zajímavých fotografií z
ještě zajímavější země vyprávěl veselé i smutné
historky ze své cesty, která měla jeden důleţitý cíl dovézt finanční prostředky na kliniku v Etiopii, které
byly vyuţity na nákup důleţitých věcí a zajištění
provozu této kliniky. Chod tohoto ústavu
zabezpečují řádové sestry v čele se sestrou Fabiolou
a jsou vděčné za jakoukoliv pomoc. Vyprávění bylo
velice zajímavé a našlo si opravdu veliké mnoţství
posluchačů jak z řad starší, tak i mladší generace.
Hlavně pro tu mladší generaci to byla zajímavá
konfrontace ţivotních podmínek u nás a v této
africké zemi.
Eva Ilková
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Společenská kronika – naši jubilanti v březnu 2010
Sněhotová Marta
Vitásková Helena
Pausová Berta
Blokscha Vladimír
Dedková Josefa
Kocur Josef
Kocur Alois
Nevřelová Marie
Stoczková Marie
Kotalová Marta
Kocur Leo
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:
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
E-mail:
obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
mistostarosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
Redakce e-mail:
fotoeva7@gmail.com
Zpravodaj obce Bohuslavice č. 207, březen 2010 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305, tisk: Develop Centrum
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně
Redakční rada: Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Ing. Jiří Kocián, Eva Ilková
Redakce a grafické zpracování: Eva Ilková
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 30. března 2010
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Zajímavosti z minulosti
Dostal se mi nedávno do rukou Kalendář – Nový
národ z roku 1947. Při listování touto starou tiskovinou
jsem narazila na řadu velmi zajímavých věcí, které si
dovolím přinést i vám, čtenářům Zpravodaje.
Kalendář Nový národ sestavil pan Alois Čáp
s redakční radou Nového národa, vytiskly ho Společenské
podniky v Přerově a jeho cena byla 35,- Kčs. Na úvodní
straně nalezneme informace o roku 1947, jehoţ vládcem
jest Slunce. Rok 1947 je rokem 7147 od stvoření světa
podle Eusebia, 7455-7456 byzantinské éry, 6660 juliánské
periody, 2700 od zaloţení Říma, 5901 od stvoření světa
podle Scaligera, 1992 od juliánské opravy kalendáře, 2723
od první olympiády atd. Dále si můţeme přečíst, ţe dle
gregoriánského kalendáře v tomto roce byly tyto
pohyblivé svátky:
Neděle devítník
2. února
Masopustní neděle
16. února
Popeleční středa
19. února
Květná neděle
30. března
Hod Boţí velikonoční
6. dubna
Nanebevstoupení Páně
15. května
Hod Boţí svatodušní
25. května
Nejsvětější Trojice
1. června
Boţí tělo
5. června
Nejsv. Srdce Páně
13. června
Svátek Krista Krále
26. října
První neděle adventní
30. listopadu
Masopust v tomto roce trval od 7. ledna do 18. února včetně, tj. 43 dní. V roce 1947 mělo
býti čtvero suchých dnů: I. dne 26., 28. února a 1. března; II. dne 28., 30. a 31. května; III. dne
17., 19. a 20. září; IV. dne 17., 19. a 20. prosince.
Pokud se podíváme konkrétně na měsíc březen, který je nazván měsícem
Svatojosefským, pak v tomto kalendáři kromě katolického kalendária najdeme informace o
tom, ţe úplněk byl toho roku dne 7. března. A nechybí ani předpověď počasí dle stoletého
kalendáře: dne 1. aţ 7. oblačno, 8. aţ 15. mírné ochlazení, 16. aţ 25. deštivo a od 26. do konce
měsíce proměnlivé počasí. I v tomto kalendáři najdeme zmínku o daňové povinnosti – do
31. března zaplatiti sráţkovou daň důchodovou za únor 1947 a podati hlášení. A jsou tu i rady
pro zahrádkáře – asi v polovici měsíce aneb později (podle počasí) vysazujeme do volné půdy
salát, sejeme mrkev, petrţel, špenát, cibuli a jiné zeleniny. U ovocných stromů provádíme
předjarní postřiky a předjarní řez stromů tvarových. Výhony u tvarů lepage aneb jim
podobných se vyvazují do oblouku. A ještě alespoň jedna lidová pranostika: Na sv. Řehoře
plove led do moře a čáp letí od moře.
Kalendář z roku 1947 je plný zajímavých článků, básní a fotografií. Velká část z nich je
věnována II. světové válce, která byla ještě v ţivé paměti všech občanů naší republiky.
V kalendáři naleznete třeba i Slovníček cizích slov nebo měrné tabulky a pro pobavení je tu i
několik stran vtipů.
Bylo by toho hodně, co by se dalo z tohoto starého kalendáře ještě vypsat, tak snad zase
v některém dalším čísle Zpravodaje se najde kousek pro další informace, např. jaké byly ceny
poštovného nebo předválečné statistické tabulky.
Eva Ilková
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Další fotografie naleznete na: www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.unasdomastudio.estranky.cz

