Číslo 208

duben 2010

Váţení spoluobčané,
podle vašich ohlasů jsme
všichni rádi, ţe dlouhá letošní zima
s mnoţstvím sněhu i mrazu předala
ve druhé polovině března svou
nadvládu
nadcházejícímu
jaru.
Přechod byl sice náhlý, s velkými
rozdíly teplot, ale slunce na obloze a
delší dny přinesly více dobré nálady
a
optimismu,
který
všichni
potřebujeme.
Letošní první „aprílové“ dny
patřily
velikonočním
svátkům.
Chlapci, mládenci i muţi určitě
podle tradice vyuţili svou moţnost
velikonočního šmigrustu, který dívky a ţeny, ač nerady, „musely“ přijmout.
Po přiznání finanční dotace na stavbu „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební
úpravy“ z regionálního operačního programu Moravskoslezsko se nám podařilo uspět s dalším
projektem a získali jsme dotaci na „Opravu hřbitovní zdi“ z prostředků Místní akční skupiny
Hlučínsko. Výzvu na vypracování nabídky na práce spojené s opravou jsme zaslali
podnikatelům z Bohuslavic. Zahájení prací plánujeme na květen, dokončení a předání do konce
října letošního roku.
V měsíci březnu dosáhl významného úspěchu náš občan Tadeáš Kriebel. Na Mistrovství
České republiky mládeţe v šachu v Koutech nad Desnou vybojoval úřadující Mistr Evropské
unie do 14 let vítězství ve své kategorii. Za vítězství obdrţel od pořadatelů pohár vítěze
s diplomem, věcnou cenu a letenku na letošní mistrovství světa, které se uskuteční v říjnu
v Řecku. Děkuji touto cestou Tadeáši Krieblovi za velice úspěšnou reprezentaci naší obce. Za
tento mimořádný úspěch bude odměněn na Anenských slavnostech spolu s dalšími občany,
kteří dosáhli úspěchů v různých soutěţích nebo se vyznamenali v dalších činnostech a úspěšně
reprezentovali naší obec.
Na pátek 16. 4. 2010 se začátkem v 16.00 hod připravujeme v sále Kulturního domu
Bohuslavice tradiční jarní Setkání seniorů z Bohuslavic. O zábavu se postará Josef Melecký
z Kravař a domácí Vlašanky. O dalších kulturních a společenských akcích vás budeme
průběţně informovat na webových stránkách obce, vyvěšenými plakáty a relacemi v místním
rozhlase.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Informace o průběhu stavby
„Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy“
V první polovině března byly z důvodu nepříznivého zimního počasí prováděny práce
především v rekonstruovaném původním objektu, který byl temperován kamny. Byla dokončena
betonáţ stropů nad 1. NP a převáţná část podkladních armovaných betonů na úrovni podlah 1. NP.
Byly zhotoveny vnitřní nové otvory a zazdívky původních otvorů. Postupně byly otlučeny stávající
omítky. Pokud to dovolilo počasí, byly postupně vyzdívány obvodové zdi přístavby. Pokračovalo
osazování nadokenních překladů, montáţ věnce nad 1. NP přístavby, pokládka leţaté kanalizace,
izolace venkovního elektrického vedení a stavba lešení po obvodu stavby. Po výkopu sondy pro
sledování výskytu a úrovně hladiny spodní vody, byl proveden výkop pro zaloţení výtahové
šachty, betonáţ základové desky, izolace a postupné vyzdívání šachty. Stavba dále pokračovala
demontáţí původního stropu nad 2. NP, úpravou stávajícího stavu zdiva, zděním a osazováním
výztuţe věnců po obvodu původní části, osazováním ocelových nosníků a plechů a vyzdíváním
příček na úrovni 1. NP. Po dohodě s dodavatelem stavby byl za brigádnické výpomoci členů SK
Bohuslavice rozebrán stávající krov nad původní budovou. Po kontrole budou zdravé trámy krovu
vyuţity na stavbu zastřešení terasy v areálu SK. V poslední dekádě března byla dokončena montáţ
stropu nad 2. NP na celém půdorysu a provedena betonáţ vč. věnce, bylo dokončeno zdění příček
v 1. NP. a štítových stěn. Na betonáţ je připraveno bednění nosných prvků schodiště. Na
vodorovnou montáţ zdravotechniky následuje montáţ stoupaček. Byla rovněţ zahájena montáţ
silnoproudu a slaboproudu. Regionální radě Moravskoslezsko, která kontroluje průběh stavby, její
změny, dodrţování časového i finančního harmonogramu jsou postupně předkládány změny, které
vznikají v průběhu stavby. K rozhodnutí o zhotovení nových omítek v celém rozsahu tak postupně
přibyly další návrhy na změny projektu. Místo původně navrţeného armovaného cementového
potěru je navrhován moderní anhydritový litý potěr. Znovu bylo nutno vyzdít z plných cihel pilíře
vzniklé odbouráním původní zdi. Z důvodu vysoké ustálené hladiny spodních vod bylo nutno
navrţenou výtahovou šachtu upravit a zaloţit nad touto hladinou. Dodatečně byl rovněţ
specifikován poţadavek na zajištění poţární bezpečnosti osazením výtahových šachtových dveří
s poţární odolností 60 min. Nedostatečná pevnost stávajícího zdiva západního štítu, vybourání
prostoru pro věnec, zazdění dvou stávajících a vybourání tří nových okenních otvorů, vyvolaly
demolici štítu a jeho nové vyzdění. Rovněţ únosnost stávajících kleneb byla po projednání a
konzultaci s projektantem zesílena vloţením nových překladů.
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu února a dodatečného poţadavku
obce na vyloučení stavebních prací o nedělích a svátcích byl Úřadu regionální rady předloţen ke
schválení dodatek ke smlouvě prodluţující termín výstavby. Dodatek smlouvy byl posouzen
s platnou legislativou o zadávání veřejných zakázek. Podle tohoto posouzení je moţné smluvně
dohodnutý termín změnit jen z důvodu prokázaného špatného počasí a prokazatelně doloţených
vynucených víceprací. Vyloučení práce v neděli nelze akceptovat. Výše uvedené důvody i
vynucené změny projektu budou zpracovány do důvodové zprávy a po konzultacích na Úřadu
regionální rady předloţeny ke schválení. O výsledku Vás budu informovat.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Komplexní pozemková úprava v obci Bohuslavice
V obci Bohuslavice u Hlučína byla v dubnu 2007 zahájena
komplexní pozemková úprava (KPÚ), z důvodu revitalizace potoka,
potřeby řešit ochranu zastavěné části obce před následky přívalových
dešťů a dalších potřebných úprav v území. V současnosti probíhají
přípravné a geodetické práce, které zahrnují analýzu území,
zaměření skutečného stavu, revizi hranic, vypracování nárokových
listů, plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání
pozemků. Jiţ byla odevzdána analýza území, která zkoumá způsob
současného uţívání pozemků a označení jejich hranic, dopravní
zatíţení, vodní a větrnou erozi apod. V září loňského roku bylo
svoláno úvodní jednání, které seznámilo vlastníky s účelem, formou a předpokládaným obvodem
pozemkové úpravy. Úvodního jednání se zúčastnilo 132 vlastníků z 308 pozvaných. Proběhlo
zaměření skutečného stavu, které řeší nesoulad mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným
v katastru nemovitostí. Došlo k revizi a šetření hranic pozemků v obvodu pozemkové úpravy, na
které byli vlastníci pozemků pozváni. Celková délka obvodu je 28 712 m. Počet parcel zahrnutých
do KPÚ je 1191. Výměra pozemků zařazených do obvodu pozemkové úpravy, dle soupisu
popisných informací zapsaných na katastru nemovitostí činí 944,6062 ha, výměra dle zaměření
skutečného stavu činí 944,6028 ha. V případě zjištění rozdílu mezi výměrou obvodu zapsanou v
katastru nemovitosti a zaměřením skutečného stavu, se nároky vlastníků upravují podle opravného
koeficientu (ten je dán podílem výměry obvodu určené ze zaměření a výměry získané z katastru
nemovitostí). V tomto případě je opravný koeficient 0,999996, coţ znamená, ţe nároky vlastníků
(jednotlivé výměry parcel v obvodu pozemkové úpravy) budou o tento koeficient sníţeny.
V březnu byly vlastníkům pozemků rozeslány nárokové listy. V nárokových listech bude
vlastník seznámen se svými pozemky zahrnutými do obvodu pozemkové úpravy. Pozemky budou
oceněny podle druhu pozemku (včetně porostu), výměry a vzdálenosti. Základem pro oceňování
pozemků je BPEJ kód (bonitovaná půdně ekologická jednotka) a vyhláška č.540/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. BPEJ je pětimístný číselný kód, který vyjadřuje hlavní půdní a klimatické
podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
Aktualizace BPEJ proběhly v k.ú. Bohuslavice u Hlučína v srpnu 2007 a jsou zapsány na listech
vlastnictví. Počet LV vstupujících do KPÚ činí 275.
Připravuje se plán společných zařízení, který obsahuje především návrh nové cestní sítě,
protierozní a vodohospodářská opatření spolu s návrhem prvků ÚSES (územního systému
ekologické stability). Plán společných zařízení posoudí sbor zástupců a schválí zastupitelstvo obce.
Sbor zástupců byl zvolen na úvodním jednání, zastupuje vlastníky a vznáší připomínky v průběhu
pozemkové úpravy. Výsledkem komplexní pozemkové úpravy bude digitální mapa, která slouţí
pro obnovu katastrálního operátu.
Sbor zástupců:
Ing. Kurt Kocián, Obecní úřad Bohuslavice u Hlučína, starosta, nevolený člen
Pavel Duda, Bolatická 174, 747 19 Bohuslavice
Kristina Fojtíková, Bolatická 189, 747 19 Bohuslavice
Martin Veverka, Opavská 44, 747 19 Bohuslavice
Ing. Karel Veverka, Polní 396, 747 19 Bohuslavice
Jan Theuer, Opavská 364, 747 19 Bohuslavice
Ing. Veronika Panáčková, Pozemkový úřad Opava, nevolený člen
Ing. Veronika Panáčková
Pozemkový úřad Opava
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Obecní úřad
Rada obce se na svém jednání dne 29. 3. 2010 zabývala následující problematikou:
 Finanční pohledávky obce, seznam dluţníků vodného
a poplatku za popelnice.
 Výsledek draţby budovy na pozemku parc. č. 11/4 a
parcel 11/4 a 11/12, vyvolávací cena 34.000,- Kč,
vydraţeno pro obec Bohuslavice za 52.000,- Kč.
 Prodej RD Opavská 208 a pozemků parc. č. 628/1,
629 a 630/1 k. ú. Bohuslavice u Hlučína, pozemky
jsou dle schváleného územního plánu obce určeny pro
budoucí rozšíření hřbitova.
 Pronájmy hrobů v roce 2010, schválení pronájmu
hrobů, u kterých končí nájmy v letošním roce, nová
kalkulace nákladů na údrţbu hřbitova, promítnutí do
nájmu postupně od příštího roku.
 Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební
úpravy, informace z kontrolních dnů o průběhu stavby, vícepráce (náhrada cementového armovaného
potěru anhydritovým litým potěrem, nové vyzdění pilířů u staticky neúnosného zdiva, úprava základů
v místě nestabilní základové spáry, změna základů výtahové šachty, osazení výtahu šachetními
dveřmi s poţární odolností, demontáţ a nové vyzdění západního štítu, zajištění stávajících klenutých
překladů nad okny, montáţ rozvodů TV a elektrické poţární signalizace, úpravy klimatizace aj.).
 Oprava hřbitovní zdi, získání dotace, smlouva, ţádosti o vydání závazného stanoviska k obnově
kulturní památky, výzva místním stavebním podnikatelům o vypracování nabídky.
 Parcela 482 probíhá stavební řízení na inţenýrské sítě a komunikaci, příprava výběrového řízení na
dodavatele.
 Prostranství za KD, upraven projekt podle připomínek sdruţení Bohuslavický oříšek.
 Bezbariérový přístup ke kostelu z ul. Poštovní, zpracována projektová dokumentace.
 Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, instalace zpomalovacích prvků na ul. Poštovní,
konzultace a schválení návrhů na odboru dopravy MěÚ Hlučín a Dopravním inspektorátu Opava
v 04/2010.
 Odbočka z ul. Polní, příprava výběrového řízení na dodavatele.
 Ul. Bolatická, schválena Kupní smlouva na prodej plynárenského zařízení.
 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na přeloţku vVN pro stávající trafostanici 22/0,4 kV OP_1933
do zemního kabelového vedení VN (přemístění trafostanice od samoobsluhy na ul. Záhumenní, nové
zemní kabelové napojení trafostanice, nové el. propojení Záhumenní – Opavská, propojení ul.
Záhumenní el. rozvody.
 Další komunikace – Horní, U Kovárny, a parcela 1554/10 geodeticky zaměřeno, pokračuje
zpracování projektové dokumentace.
 Organizační věci:
 Komplexní pozemkové úpravy, zpracovaný soupis nároků komplexních pozemkových úprav,
projednání připomínek a námitek vlastníků k soupisu nároků 29. a 30. 3. 2010 v KD Bohuslavice.
 Změna pracovní smlouvy Marie Miková, zaměstnání z doby určité (zástup za mateřskou) na dobu
neurčitou, pracovní úvazek 20 hod/týden (knihovna, archív, skartace, příprava na přestěhování
úřadu).
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, v souladu s platnými předpisy schválení vedení účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu.
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, souhlas obce s udělením výjimky z počtu dětí MŠ (dvě třídy, 28 dětí).
 Oznámení havarijního stavu propustku na silnici III/46819 na konci obce směrem k Závadě,
vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje o zajištění opravy.
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 Ţádost o vyjádření k přemostění potoka (spojení parcel č. 524, 525 a 526), schváleno za podmínek
vybudování přemostění na základě schválené projektové dokumentace vč. stavebního povolení,
vydláţdění koryta lomovým kamenem a zajištění údrţby v celé délce přemostění.
 Informace o zahájení řízení ÚP Dolní Benešov – změna č. 3.
 Informace o zahájení řízení ÚP Bolatice, návrh zadání, změna č. 6.
 Informace o zahájení řízení o územním plánu Kozmice.
 VPP a veřejná sluţba v obci Pudich, Poštulka, Šebestík, Rozkošná, Kocurová.
 Zpráva z kontroly jednotky sboru dobrovolných hasičů.
 Zákaz ohňostrojů při nájmu hasičské zbrojnice.
 Jarní setkání seniorů 16. 4. 2010 v 16.00 hod v sále KD.
 Opakovaná ţádost p. Dubského o povolení hostování atrakcí na Anenských slavnostech (skákací
hrady).
 Ulice Záhumenní - špatný stav povrchu po zimě, vyspravit výtluky, zahájit přípravu na zpracování
projektové dokumentace Rekonstrukce ul. Záhumenní.
 Na základě poţadavku hygieny rekonstrukce osvětlení ve spec. učebnách ZŠ, bude hrazeno
z provozních prostředků.
 Informace o výběru nového školníka s nástupem od 1. 7. 2010.
 Schválení odměny ředitelce ZŠ a MŠ v souvislosti s udělením ocenění ke Dni učitelů.
 Návrh opravy palisád na parkovišti u kostela.
 Návrh na osvětlení školního hřiště, realizovat následně po instalaci ochranných sítí na podélných
stranách hřiště.
 Elektronická burza dodávky elektřiny a plynu pro budovy v majetku obce.
 Instalace elektrické zabezpečovací signalizace na hasičské zbrojnici.

Sběr a svoz komunálních odpadů, sběr a vyuţití druhotných surovin
V denním tisku jsme se mohli dočíst, ţe Češi vyhodí za rok 306 kg odpadu a ţe to je nejméně v EU.
Průměr je 524 kg. Nejvíce odpadu v Evropě vyprodukují Dánové – 802 kg. Prvenství Čechů kazí to, ţe většina
odpadů končí na skládce. V tom jsou na tom stejně jako Rumuni a Bulhaři. V roce 2008 se recyklovalo pouze
20% odpadů, 80% odpadů končí na skládkách. Stát přitom chce, aby se v roce 2012 vytřídilo a recyklovalo
50 % komunálního odpadu.
A jak to bylo a je u nás v Bohuslavicích?
V roce 2000 bylo z Bohuslavic odvezeno 264 t komunálního odpadu na skládku, coţ představovalo
175 kg na občana a rok. Vytříděn byl papír – 7,5 t, sklo směsné – 1,5 t a plast směsný – 4,8 t. Celkem tak bylo
vytříděno 13,8 t druhotných surovin, coţ představovalo 9 kg na občana a rok. Za tento vytříděný odpad dostala
obec do rozpočtu finanční odměnu ve výši 19.734,- Kč.
V roce 2009 bylo z Bohuslavic odvezeno na skládku 231,5 t směsného komunálního odpadu, tj. 143 kg
na občana a rok. Vytříděn byl papír – 2,86 t, sklo směsné – 19,4 t, plast směsný 14,5 t a PET 6,99 t, celkem
43,785 t odpadu, tj. 27,1 kg na občana a rok. Za tento vytříděný odpad získala obec odměnu 133.562,- Kč.
Zavedením svozových sobot na nebezpečný a velkoobjemový odpad a odběru biologicky rozloţitelného
odpadu (odpad ze zahrad) bylo dále vytříděno: objemný odpad (nábytek, sedačky aj.) - 25,8 t, pneumatiky 3,4 t, barvy - 1,5 t, kovy – 0,9 t, dehet – 221 kg, oleje a tuky 133 kg, chemikálie – 173 kg, baterie – 99 kg,
léčiva - 6 kg, odpad ze zahrad zpracovaný na kompost - 27,14 t atd. Celkem to představuje 75,041 t odpadu, tj.
46,5 kg na občana a rok, které byly vytříděny, zpracovány a neskončily na skládce. V roce 2009 byly dále
zpětně odebírány vyslouţilé elektrospotřebiče - 95 ks, 2 ks ostatního elektrozařízení a 14 kg elektrosoučástek.
V přehledu není uveden odpad ze hřbitova, který se vyváţí 1x za dva roky a stavební suť.
Na závěr článku o odpadech upozorňuji na sběr zeleného odpadu (posečená tráva, listí, ostatní odpad
ze zahrad bez větví), který bude odebírán za úplatu každou sobotu v době od 13 do 14 hodin na rekultivované
skládce u bývalého lihovaru. Zelený odpad bude na kompostovací lince OZO zpracován na kompost. Dále
upozorňuji na sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se uskuteční na prostranství před
kulturním domem v sobotu 24. 4. 2010 v době od 8.00 do 13. 00 hod. Občané Bohuslavic mohou přivézt
k vytřídění a odvozu kromě zeleného a stavebního odpadu a suti jakýkoliv odpad.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Stránka 6 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, duben 2010

č. 208

Vývoj míry nezaměstnanosti
Celosvětová krize doprovázena hospodářskou recesí má za následek stoupající
nezaměstnanost. V Moravskoslezském kraji bylo na konci února evidováno bez práce 86.152
lidí. Opavský Úřad práce evidoval v únoru 11.082 uchazečů o zaměstnání, coţ je o 295 více neţ
v lednu. V únoru bylo z evidence vyřazeno 750 klientů a 534 jich našlo novou práci. O
zprostředkování zaměstnání nově poţádalo 1.045 osob. Podle profesí posledního zaměstnání to
byli nejčastěji pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Historicky poprvé byla letos
zaznamenána i vyšší míra nezaměstnanosti muţů neţli ţen, coţ ukazuje na velmi těţkou situaci
ve výrobních odvětvích, které nemají dostatek zakázek.
Únorová míra nezaměstnanosti na Úřadu práce
Pobočka
Opava
Kravaře
Hlučín
Vítkov

Počet
uchazečů
5.953
1.504
2.192
1.344

Bohuslavice – vývoj průměrné nezaměstnanosti
v % za rok 2009
měsíc
I.
III.
VI.
IX.
XII

Míra
nezaměstanosti
10,79
14,45
10,32
17,94

Mnz
7,98
7,71
6,91
8,78
9,31

Porovnání počtu uchazečů a nezaměstnanosti
Stav k datu
30. 6. 2008
31. 12. 2008
30. 6. 2009
31. 12. 2009
30. 6. 2008
31. 12. 2008
30. 6. 2009
31. 12. 2009
30. 6. 2008
31. 12. 2008
30. 6. 2009
31. 12. 2009

Uchazeči
z toho: ţeny
celkem
Obec Bohuslavice
40
24
51
28
53
32
70
34
Pobočka Hlučín
1 324
798
1 408
782
1 670
910
1 972
965
Okres Opava
6 310
3 456
7 032
3 531
8 720
4 277
10 026
4 508

Mnz celkem v
%
4,65
6,65
6,91
9,31
6,44
6,90
8,08
9,59
6,87
7,45
9,25
10,48

Podle nejnovějšího údaje bylo v Bohuslavicích k 23. 3. 2010 evidováno 85 uchazečů
o zaměstnání (v tom 48 muţů a 37 ţen). Z tohoto počtu se v roce 2010 zaevidovalo 31
uchazečů.
A jaká je aktuální nabídka pracovních míst? Slezská nemocnice stále hledá 12 lékařů a 8
porodních asistentek. Opavská agentura České pojišťovny příjme 17 pojišťovacích agentů a
společnost R.M.S – plus hledá 10 telefonistů. K dalším ţádaným profesím v regionu patří
pojišťovací agenti (27), lékaři ordináři (17), obsluha automatických nebo poloautomatických
kovoobráběcích strojů (14), kuchař (12), číšník a servírka (10), instalatér, topenář, klempíř (11)
atd.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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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/

Matematický klokan 2010
Letošní mezinárodní soutěţ Matematický
klokan proběhla v pátek 19. března 2010.
Soutěţe se zúčastnili všichni ţáci 1. aţ 9. ročníku.
Nejprve ţáci začali řešit matematickou část,
která byla rozdělena na čtyři kategorie.
V kategorii Cvrček řešili matematické
příklady ţáci 2. a 3. třídy, v kategorii Klokánek
soutěţili ţáci 4. a 5. třídy, v kategorii Benjamín
zvládali úkoly ţáci 6. a 7. třídy a v kategorii
Kadet počítali sloţité matematické příklady ţáci
8. a 9. třídy. V kategorii Cvrček mohli ţáci získat maximálně 60 bodů. V kategoriích Benjamín,
Klokánek a Kadet mohli ţáci získat maximálně 120 bodů.
Potom proběhly volné disciplíny, které byly na téma jaro, zvířátka, poznáváme přírodu.
Ţáci kreslili, vyráběli, cvičili a soutěţili.
Vyhodnocení soutěže matematický klokan 2010
CVRČEK
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Natálie Sebralová
Štěpán Slivka
Daniel Skroch
Monika Vitásková

(3. třída, 40 bodů)
(2. třída, 37 bodů)
(3. třída, 36 bodů)
(2. třída, 36 bodů)

KLOKÁNEK
1. MÍSTO Ester Ostárková
2. MÍSTO Lukáš Freisler
3. MÍSTO Gabriela Vitásková

(5. třída, 82 bodů)
(5. třída, 65 bodů)
(5. třída, 62 bodů)

BENJAMÍN
1. MÍSTO Marie Janošová
2. MÍSTO Štěpán Ostárek
3. MÍSTO Anna Holubková

(7. třída, 88 bodů)
(7. třída, 84 bodů)
(7. třída, 83 bodů)

KADET
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

(9. třída, 74 bodů)
(9. třída, 65 bodů)
(8. třída, 60 bodů)

Patrik Prchala
Tomáš Diehel
Martina Poštulková

Celkový vítěz Marie Janošová 88 bodů
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Vyhodnocení volných disciplín
Tvoříme s Klokanem
1. MÍSTO

Adéla Holečková
Johanka Kurková
Libor Růţička
Pavla Burianová

(1. třída)
(2. třída)
(3. třída)
(4. třída)

Sportujeme s klokanem

1. MÍSTO

Vojtěch Lischka
Ondřej Lapčík
Daniel Skroch
Sebastian Blokscha
Jan Szturz
Tomáš Gruň
Václav Cyrus

Kreslíme s Klokanem I.
Anna Janošová
1. MÍSTO
Anna Herudková
Klaudie Prchalová

(4. třída)
(4. třída)
(3. třída)
(2. třída)
(2. třída)
(1. třída)
(1. třída)

(1. třída)
(2. třída)
(4. třída)

Kreslíme s Klokanem II.
1. MÍSTO Miroslava Riedlová
2. MÍSTO Monika Vašková
3. MÍSTO Gabriela Vitásková

(9. třída)
(7. třída)
(5. třída)

Velikonoce u Klokanů
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Natálie Konečná
Pavla Vitásková
Anna Vitásková

(7. třída)
(9. třída)
(9. třída)

Poznáváme přírodu – ohrožený druh
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Anna Holubková
Anna Kučerová
Radim Výtisk

(7. třída)
(7. třída)
(5. třída)
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Tangramy
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Zuzana Slotá
Jaroslav Kubík
Matěj Malchárek

(9. třída)
(6. třída)
(6. třída)

Klokani soutěží
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Tereza Kubíková
Martina Poštulková
Simona Tomaschková

(9. třída)
(8. třída)
(6. třída)

Modelujeme s Klokanem
1. MÍSTO
2. MÍSTO
3. MÍSTO

Nikola Viktorinová
Radomír Krištof
Kristýna Kubíková

(9. třída)
(5. třída)
(8. třída)

Florbal Cup – Klokan v akci

1. MÍSTO

Patrik Prchala
Vít Fichna
Filip Kocur
Petr Cigán
Adam Matýsek

(9. třída)
(9. třída)
(6. třída)
(8. třída)
(8. třída)

Mgr. Karla Poštulková
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Zprávičky z naší školičky
Jarní tvoření rodičů a dětí MŠ
Ve čtvrtek 18. března se sešli
v odpoledních hodinách ve třídě naší
MŠ rodiče se svými dětmi, aby
společně
strávili
čas
tvořením
velikonočních přání. Účast byla
opravdu hojná a všichni se s radostí
dali do tvůrčí práce. Přání se vyráběla
z papíru, barev na sklo, korálků a
dalších ozdob. Kreativita dětí a rodičů
byla různorodá a tak na stolech
vznikaly přání plná velikonočních
kraslic, kytiček a dalších jarních
motivů. Všechna výtvarná díla byla
pak vystavena na výstavce při vstupu
do MŠ.
Společně strávené chvíle při této milé akci byly přínosné nejen pro děti, ale i jejich rodiče
a paní učitelky, které určitě opět vymyslí další krásnou společnou akci.

Divadélko Smíšek – Květinková víla
Nastalo jaro a na jedné
zahrádce v jedné vesnici se objeví
květinková víla. Ale co to? Zahrádka
ještě není ani uklizená, pohrabaná,
záhonky pokopané …. No bodejť by
bylo uklizeno, kdyţ zahradník jenom
sedí doma a dívá se na televizi.
Květinková
víla
proto
musí
zasáhnout. Ještě, ţe zahradník má
doma hlídacího kocoura, který mu se
vším pomůţe …..
Právě s tímto příběhem zavítalo
ve středu 31. března opět do naší
mateřinky divadélko Smíšek, které je
jiţ tradičním hostem našich dětí.
Divadélko, ve kterém účinkují dva herci a kupa maňásků, jim vykouzlí vţdy úsměvy na tvářích.
A na jakou pohádku se mohou děti těšit příště? Na hru s názvem Neposlušné autíčko.
Eva Ilková
(fotografie z obou akcí si můţete prohlédnout ve Fotogalerii tohoto čísla Zpravodaje)
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Řádky ze sportu
Soustředění fotbalových muţstev SK Bohuslavice
Hráči „A“ a „B“ muţstva SK Bohuslavice se v termínu od 25. 2. 2010 do 28. 2. 2010
zúčastnili kondičního soustředění v rodinném rekreačním středisku Bílá Holubice. Středisko se
nachází v obci Moravice – Mokřinky nedaleko města Vítkov, v překrásném prostředí
přírodního parku Moravice v Oderských vrších v blízkosti Jánských Koupelí a Kruţberské
přehrady.
Touto cestou děkujeme za přízeň a přispění finanční hotovosti místních i přespolních
sponzorů a také fanoušků bohuslavického fotbalu na úspěšné a nezapomenutelné soustředění v
Mokřinkách.
Jiří Kocián

SK Bohuslavice spustil nové internetové stránky http://www.skbohuslavice.cz/, kde
naleznete další informace.
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Řádky z ledního hokeje
Buldoci Bohuslavice sehráli v březnu čtyři utkání AHL. V posledním zápase základní
části podlehli vysoko 1:12 muţstvu HC Buly Aréna. V nadstavbové části pak nejprve prohráli
s HC STK 1:7 a překvapivě taky s Kozmicemi 2:5. Chuť si hokejisté spravili aţ v derby
s Bolaticemi, které přestříleli 8:4. Zbývajících sedm střetnutí nadstavbové části AHL sehrají
Buldoci v průběhu dubna.
Výsledky utkání:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
Branka Bohuslavic: Tomáš Kocur.

1:12

Nadstavbová část AHL:
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
Branka Bohuslavic: Jiří Kocián.

1:7

HC Buldoci Bohuslavice - HC Kozmice
Branky Bohuslavic: Jan Krupa, Dalibor Foldyna.

2:5

HC Buldoci Bohuslavice - HC Bolatice
8:4
Branky Bohuslavic: Pavel Holman 4, Karel Veselý, Jakub Kocur, Tomáš Kocur, Jiří Kocián.
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v dubnu:
So
Út
So
Út
Čt
Út
Čt

3.4.2010
6.4.2010
10.4.2010
13.4.2010
15.4.2010
20.4.2010
22.4.2010

19:30
17:00
20:45
18:45
19:30
20:30
19:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna

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

Inzerce:

PRONAJMU BYT 3+1 V PENZIONU U KOSTELA
V BOHUSLAVICÍCH, INFORMACE NA TEL. Č. 602 753 836.
Fotíte rádi? Chtěli byste se scházet se stejnými nadšenci? Ráda bych zaloţila v naší obci
fotokrouţek pro všechny, kteří rádi fotí. Je jedno, jestli vlastníte pouze kompaktní fotoaparát nebo
zrcadlovku. Důleţitá je chuť a radost z focení. Vítáni jsou všichni nadšenci z obce i z okolí. Pokud
máte zájem, napište na: fotoeva7@gmail.com.
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Šachy
Jak uţ jste si přečetli v úvodním článku,
máme v obci mládeţnického mistra republiky
Tadeáše Kriebla a to ve hře šachy. Ve hře, která
byla, je a bude oblíbená u mnoha našich
občanů. Jaká je vlastně historie této hry?
Šachy (resp. šach; z perského šáh,
panovník) jsou klasická desková hra pro dva
hráče. Hra vznikla v 15. století v jiţní Evropě
úpravou perské hry šatrandţ, následníka staré
indické hry čaturanga. Šachy se hrají na
šachovnici, čtvercové desce rozdělené na 8×8
polí střídavě černých a bílých. Kaţdý hráč má
na počátku hry celkem šestnáct kamenů šesti druhů: krále, dámu, po dvou věţích, střelcích a
jezdcích a osm pěšců. Hráči, označovaní jako „bílý“ a „černý“ podle barvy kamenů, kterými hrají,
střídavě provádějí tahy, tedy přesuny kamenů po šachovnici. Cílem hry je mat, takové napadení
soupeřova krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a
znalosti hráčů.
Důleţitou sloţkou šachu je šachová teorie, která má dnes charakter vědy. V soutěţním šachu
je hra limitována časem, pro jehoţ měření se pouţívají šachové hodiny. Ty kaţdému z hráčů měří
čas samostatně v době, kdy je na tahu a přemýšlí. Pokud bychom se podívali do historie soutěţního
šachu, pak prvním oficiálním mistrem světa v této hře byl Wilhelm Steinitz, který svůj titul
vybojoval v roce 1886.
Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají miliony lidí jak neformálně pro
zábavu, tak i v soutěţní, sportovní podobě.
Ale teď zpět k letošnímu ročníku
šachového MČR mládeţe.
Letošní 18. ročník Mistrovství ČR
mládeţe do 16 let pořádal Šachový klub Sklo
Bohemia Světlá nad Sázavou z pověření
Šachového svazu České republiky a to ve dnech
6. aţ 13. března v Koutech nad Desnou. Hrálo
se celkem 11 turnajů, ve kterých startovalo
celkem 303 hráčů a hráček z celé ČR. Všechny
turnaje se hrály v prostorných sálech Hotelu
Dlouhé Stráně. V kategorii H16 reprezentoval
naši obec, šachový klub TJ MSA Dolní
Benešov a Moravskoslezský kraj právě Tadeáš
Kriebel. A reprezentoval velmi úspěšně. Po
sehraných 9 kolech, kdy pouze jednou prohrál,
nakonec ve své kategorii zvítězil a kromě poháru, diplomu a věcné ceny si zajistil postup na
šachové mistrovství světa, které se letos uskuteční v Řecku.
A pokud máte také rádi tuto hru, můţete se přijít podívat v sobotu 10. dubna do sálu
Kulturního domu v Bohuslavicích na 25. ročník šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2010.
Začátek je v 9 hodin a partie můţete sledovat i online na www.bohuslavice.eu.
Eva Ilková
(text o historii šachů čerpán z Wikipedie – Otevřená encyklopedie)
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Řádky z kultury
Po zdlouhavé zimě se konečně přihlásilo jarní počasí a s ním přichází i řada kulturních a
sportovních akcí, které budou pořádat místní organizace a spolky. V měsíci dubnu si pro
občany naší obce připravily právě tyto:
 10. dubna se uskuteční v sále Kulturního domu 25. ročník šachového turnaje Bohuslavice
OPEN 2010, začátek je v 9 hodin.
 Kaţdý dubnový víkend sehrají naše fotbalová muţstva jednotlivé zápasy v rámci
rozlosování jarní části sezóny 2009/2010 – informace naleznete na stránkách
http://www.skbohuslavice.cz/rozlosovani/.
 V pátek 16. dubna od 16 hodin se uskuteční v sále Kulturního domu jiţ tradiční Setkání
seniorů naší obce.
 V sobotu 17. dubna můţete poprvé přijít do hasičské zbojnice na opékání makrel, které si
pro vás připravil Sbor dobrovolných hasičů.
 V pátek 30. dubna bude pro děti, ale nejen pro ně, připraveno Pálení čarodějnic, které
pořádá Klub rodičů při ZŠ.
Pokud se rozhodnete výše uvedené akce navštívit, vezměte si sebou především kupu dobré
nálady. O to ostatní se postarají pořadatelé, které bych ráda poţádala o uţší spolupráci při
propagaci svých akcí.
Eva Ilková
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Náboţenský ţivot
Svatý Marek, jeden ze čtyř evangelistů je všeobecně znám. Přesto si dovolím dnes vybrat
jeho jméno a napsat něco o jeho ţivotě. Nevíme toho o jeho ţivotě mnoho. Tento autor druhého
evangelia se narodil v Jeruzalémě a byl synem Marie, v jejímţ domě slavil Jeţíš se svými učedníky
poslední večeři. Marek bylo vlastně jeho druhé jméno, jmenoval se původně Jan. Po smrti Jeţíšově
se přidal k apoštolům a doprovázel Pavla a Barnabáše na jejich cestách do Antiochie a Malé Asie,
kde hlásali evangelium. Po menších neshodách ho pak Pavel odmítnul vzít na druhou misijní cestu
a tak se přidal k Barnabášovi a spolu odjeli na Kypr.
Další známý úsek Markova ţivota je z jeho pobytu v Římě asi kolem roku 61. Tam se přidal
k apoštolu Petrovi a smířil se s Pavlem. Tady pak napsal Marek své evangelium, do kterého
zahrnul i Petrova kázání. Po smrti sv. Petra, kterého si nesmírně váţil, odešel Marek do Alexandrie,
zaloţil tamější církev a stal se jejím prvním biskupem. Obyvatelé Alexandrie, nepřátelsky naladění
vůči křesťanům, přepadli jednoho dne evangelistu před oltářem a podle legendy mu uvázali lano
kolem krku a usmýkali ho k smrti. To se mělo stát kolem roku 67. Asi za 750 let se dostaly ostatky
sv. Marka do Benátek a jsou tam uloţeny ve známém chrámě dodnes. Chrám byl postaven v letech
1063 aţ 1073 a snad ţádný návštěvník Benátek nevynechá tento skvost architektury, aby se mu
obdivoval. Ostatky dovezli z Alexandrie dva mořeplavci a předali je benátské církvi.
Sv. Marek byl jmenován patronem Benátek a jeho atribut - symbol – okřídlený lev se dostal
i do znaku Benátek. Hrob sv. Marka je denně navštíven stovkami jeho ctitelů a poutníků. Jeho
jménem je nazváno i náměstí před chrámem. Legenda vypráví, ţe kdyţ se chrám stavěl, spadl z
lešení z velké výšky zedník, modlil se k sv. Markovi a zázračně se uzdravil. Ke svátku sv. Marka
se váţe zvyk vycházet s procesím do polí a prosit za poţehnání a dobrou úrodu. Tento zvyk se
dlouho dodrţoval i u nás ve vesnici. My starší občané si procesí ještě dobře pamatujeme.
Sv. Marek je patronem notářů, stavebních dělníků a zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na
skle, písařů, za dobré počasí a dobrou úrodu, proti blesku a krupobití, proti náhlé smrti. Pokud
byste ho chtěli prosit i vy, máte moţnost před jeho obrazem v našem kostele. Najdete ho na
předním levém bočním oltáři a poznáte ho podle jeho atributu, lvu za jeho zády. Oslavte Markové
svůj svátek 25. dubna nejen přípitkem, ale obraťte se i na svatého Marka, aby vám vţdy pomáhal.
Leo Dominik, kronikář obce

Společenská kronika – naši jubilanti v dubnu 2010
Slaná Lýdie
Vitásková Lucie
Veverka Jan
Kocurová Kristina
Hurná Magdalena
Sekaczek Jaroslav
Všem jubilantům přejeme do dalších let
především pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání.
Karla Krupová

č. 208

Zpravodaj obce Bohuslavice, duben 2010

Stránka 17 z 20

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
Webové stránky spolků:

SDH Bohuslavice - http://bohuslavice.info/
SK Bohuslavice - http://www.skbohuslavice.cz/
FBC Bohuslavice florbal - http://www.fbcbohuslavice.cz
HC Buldoci Bohuslavice hokej - http://www.bulyarena.cz
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Zajímavosti z minulosti
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás seznámila s Kalendářem Nový národ z roku 1947.
Jelikoţ v aktuálním čísle Zpravodaje se opět našlo místo pro další informace, tady je přináším.
Tento starý kalendář obsahuje řadu zajímavých údajů, mezi které patří například i
skladba obyvatelstva podle zemí a národností. Jelikoţ za 2. světové války došlo k obrovským
změnám ve statistických číslech, údaje v tabulce vycházejí z posledního sčítání lidu v republice,
které proběhlo v roce 1930. Předválečné Československo se skládalo z Čech, Moravy a
Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Úhrnný počet obyvatel byl v Čechách – 7.109.376
obyvatel, na Moravě a Slezsku – 3.565.010 obyvatel, na Slovensku – 3.329.793 obyvatel a
v Podkarpatské Rusi – 725.357 obyvatel. V celém Československu tehdy ţilo 14.729.536
obyvatel. Pokud bychom se podívali na skladbu národností, pak převládá národnost československá, která je zastoupená 67% obyvatel, dále pak národnost německá – 22 %, maďarská –
5 %, ruská a ukrajinská – 4%, ţidovská 1% a polská – 1%.
V následující tabulce se můţeme podívat, jaká byla věková skladba obyvatelstva:

Jen pro srovnání se současnými údaji, kdy je všude zdůrazňováno, ţe náš národ stárne.
V roce 1930 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tvořily děti ve věku od 0 do 14 let 24 %
obyvatelstva, obyvatel v produktivním věku (od 15 do 64 let) bylo 69 % z celkového počtu a
občanů ve věku od 65 let a více pak bylo 7 %. V roce 2008 tvořily děti ve věku od 0 do 14 let
pouze 14 % z celkového počtu, obyvatel v produktivním věku bylo 71 % a občanů starších 65
let ţilo v naší republice 15 %. Myslím si, ţe tyto údaje mluví za vše.
Údaje z roku 1930 měly být aktualizovány dalším sčítáním v roce 1940, ke kterému však
kvůli válce nedošlo a tak další sčítání bylo provedeno aţ v roce 1950. Druhá světová válka
změnila nejen statistické údaje, ale bohuţel hlavně ţivoty většiny obyvatel naší země.
65. výročí ukončení této obrovské lidské tragédie si připomeneme příští měsíc.
Eva Ilková
(statistické údaje z roku 2008 byly čerpány z publikací Českého statistického úřadu)
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Další fotografie naleznete na:
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www.bohuslaviceuhlucina.cz,
www.unasdomastudio.estranky.cz

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 208, duben 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. dubna 2010

Stránka 20 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, duben 2010

č. 208

