Číslo 210

červen 2010

Váţení spoluobčané,
tolik očekávaná změna počasí se ani v květnu nekonala.
Dlouhou zimu s velkými mrazy, s krátkými dny bez slunečního
svitu, vystřídaly na jaře časté deště a neustále zamračená
obloha. Ani v květnu nebylo jinak. V loňském zpravodaji na
měsíc červen jsem uváděl, ţe za první čtyři měsíce loňského
roku spadlo pouze 8 mm sráţek, přičemţ dlouhodobý průměr
činí cca 80 mm. V letošním mimořádně deštivém roce spadlo
dle údajů Hydrometeorologického ústavu v lednu - 70 mm,
v únoru - 30 mm, v březnu - 24 mm, v dubnu - 69 mm a
v květnu téměř 250 mm sráţek. Nadměrné sráţky způsobily
nasycení půdy vodou, země uţ déšť přestala vsakovat. Vydatné
a dlouhotrvající deště v květnu způsobily povodně s velkými
škodami na soukromém i veřejném majetku a vzaly si i to
nejcennější, jeden ţivot.
U nás v Bohuslavicích jsme naštěstí nebyli povodní
zasaţeni. Bohuslavický potok odvedl bezpečně všechnu vodu
mimo zastavěnou část obce. Pouze ojediněle měli občané
vlivem podmáčené půdy vodu ve sklepích. Vlivem popadaných
stromů a větru jsme měli asi tříhodinový výpadek elektrického
proudu. Vydatné deště však způsobily poškození propustku na
ul. Opavské na začátku obce směrem od Závady. Poškození bylo nahlášeno Správě silnic
Moravskoslezského kraje, která bude zajišťovat opravu. Rekonstruovat se bude rovněţ most na
křiţovatce Opavské a Bolatické. Je připravena projektová dokumentace a stavební povolení. O termínu
realizace vás budu v dostatečném předstihu informovat. Opravit budeme muset rovněţ na mnoha
místech uloţení betonových dlaţdic v Bohuslavickém potoce, aby nedošlo k jejich úplnému uvolnění a
sníţení průtočnosti koryta. Děkuji členům zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů, za pomoc
majitelům rodinných domků s vyčerpáním zatopených sklepů a pomoc postiţeným povodní
v Bohumíně. Další tentokrát finanční pomoc ve výši 25 tis. Kč schválilo obecní zastupitelstvo. Peníze
budou zaslány na povodňové konto Charity. A protoţe předpověď není příznivá ani na měsíc červen,
budeme si muset na lepší počasí počkat zřejmě aţ na prázdninové měsíce.
V posledním květnovém víkendu rozhodly volby o počtu poslanců jednotlivých politických
stran v Poslanecké sněmovně. S novou stranou TOP 09 se do sněmovny dostali i starostové malých
obcí, které usilují o změnu nespravedlivého rozpočtového určení daní. Více peněz přinese malým
obcím moţnost dalšího rozvoje. Sloţitější však bude s ohledem na výsledky voleb sestavení nové
vlády. Doufejme, ţe výměna vedení ve více politických stranách a nahrazení více jak poloviny
poslanců v dolní komoře Parlamentu ČR odstraní vzájemně špatné vztahy mezi politiky a změní
politickou kulturu. Pro poslance by měl být prvořadým zájmem rozvoj celé společnosti, ne osobní
zisky. Určitě by se měla zlepšit vzájemná spolupráce a hledání cest, potřebných pozitivních změn a
kompromisů, které vyvedou naši zemi z politické a ekonomické krize.
Gratuluji našim hokejistům k vítězství v 7. ročníku Amatérské hokejové ligy a děkuji za
úspěšnou reprezentaci obce.

Stránka 2 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, červen 2010

č. 210

I v měsíci červnu vás srdečně zvu na společenské a kulturní akce, které pořádají spolky a
organizace v obci. Klub paličkované krajky zorganizoval v prvním červnovém víkendu výstavu
v kapličce v Háji. První sobotu v červnu pořádal Klub rodičů Dětský den a v neděli tradiční soutěţ
v hasičském sportu Spolek dobrovolných hasičů Bohuslavice. Další víkend, v sobotu následuje dětský
den Bohuslavického oříšku na prostranství za KD. Všechny děti netrpělivě očekávají slavnostní
zakončení školního roku. Všechny připravované akce najdete na webových stránkách obce.
Do posledního měsíce školního roku přeji dětem, aby se jim ještě na “poslední chvíli“ podařilo
„vybojovat“ lepší známky na vysvědčení. A vám, kteří uţ v červnu nastupujete na dovolenou, přeji
pohodové dny plné odpočinku, krásné záţitky a šťastný návrat domů.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Informace o průběhu stavby „Obecní dům Bohuslavice – přístavba
a stavební úpravy“
V měsíci květnu pokračovaly práce na zastřešení
stavby, klempířské práce, montáţ střešních oken,
zateplení obvodového pláště a další práce na fasádě
objektu. Byly dokončeny anhydritové podlahy ve všech
podlaţích a sanační omítky v 1. PP. Jsou provedeny
vnitřní rozvody ústředního topení, zdravotechniky,
elektro a slaboproudu, vč. kompletace rozvaděčů.
Průběţně probíhala ve všech podlaţích montáţ vnitřních
parapetů, sádrokartónů a protihlukových a tepelných
izolací. Jsou prováděny vnitřní hrubé omítky a štuky
stěn. Je provedena hrubá instalace rozvodů
vzduchotechniky a klimatizace ve 3.NP. V posledních
květnových dnech byla zahájena montáţ výtahu.
Jsou zrealizovány přeloţky STL plynovodu a
elektro přípojky objektu. Na fasádu byla přeloţena
rozváděcí skříňka O2. Pokračují práce na SO – 004 – Zpevněné plochy, konkrétně na JV straně byly
poloţeny obrubníky a opěrná zeď z palisád. Byla rovněţ zahájena pokládka zámkové dlaţby. Jsou
prováděny práce na přípojkách střešních svodů na stávající kanalizaci.
Na práce prováděné v průběhu května mělo vliv velmi nepříznivé počasí. Zpoţdění se začalo
projevovat na zastřešení objektu, zhotovení fasády i zpevněných plochách. Problematika časového skluzu
oproti dohodnutému časovému diagramu byla projednávána na kaţdém kontrolním dnu. Aby došlo
k odstranění časového zpoţdění, bylo dohodnuto posílení těch profesí, které vykazovaly skluzy a přijetí
dalších organizačních opatření. Ve druhé polovině května byly zahájeny práce na vypracování ţádosti o
první úhradu vynaloţených nákladů z účelové dotace Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007 – 2013. Obec obdrţela návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, kterou schválila na červnovém jednání obecního zastupitelstva
1. 6. 2010. Za práce provedené v dubnu byla uhrazena ve lhůtě splatnosti 4. 6. 2010 faktura ve výši
4.133.733,20 Kč. V květnu byla vystavena faktura ve výši 2.617.940, 84 Kč vč. DPH se splatností
4. 7. 2010 v souladu se schváleným protokolem o provedených stavebních pracích. Obec v současné době
připravuje první ţádost o dotaci na úhradu vynaloţených finančních prostředků, která bude předloţena
Úřadu regionální rady 15. 6. 2010.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém 40. jednání dne 24. 5. 2010
zabývala následující problematikou:
Kontrola usnesení.
Daňové příjmy 01-04/2010, daňové přiznání k DPH za I. čtvrtletí 2010.
Finanční pohledávky obce, rozeslání výzev dluţníkům obce.
Platnost územně plánovací dokumentace do konce roku 2010, nutnost pořízení změny územního
plánu obce – prodlouţení platnosti do konce roku 2015, veřejné projednání konceptu ÚP Vřesina.
5. Prodej RD Opavská 208 a pozemků parc. č. 628/1, 629 a 630/1 k. ú. Bohuslavice u Hlučína,
výměna za parcelu č. 1702/1.
6. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, smlouva na dotaci, financování,
dodatek k úvěrové smlouvě, kontrolní dny 12-16, vícepráce, pronájem ordinací lékařům.
 Oprava hřbitovní zdi, postup prací, špatný stav cihelného zdiva na některých místech, technické
konzultace s dodavatelem omítkové směsi a památkáři.
 Parcela 482, výběrové řízení na dodavatele, výzva zaslána pěti dodavatelům, pro ostatní
zájemce je výzva zveřejněna na webových stránkách obce.
 Odbočka z ul. Polní, stavební řízení, výběr dodavatele.
 Ţádost o vyjádření ke stavbě „Bohuslavice, Záhumenní, rozšíření vNN, přeloţka DTS“ pro ÚR
a SP, oznámení o přípravě stavby „Bohuslavice, Lesní, hájenka.
 Smlouva o zřízení věcného břemene „Posílení volného vedení nn na ul. Bolatické“.
 Nabídka spolupráce zprostředkování dotací z OPŢP – revitalizace vodních nádrţí, odbahňování,
protierozní opatření mokřadů, tůní, revitalizace říčních systémů.
7. Organizační věci:
 Zřízení věcných břemen, uloţení el. přípojek do pozemků v majetku obce (Jarkuliš, Newrzella,
Mokrý).
 Prodlouţení platnosti vodoprávního rozhodnutí s povolením k vypouštění odpadních vod
z kanal. výustí do vod povrchových do konce roku 2015, prodlouţení platnosti kanalizačního
řádu do konce roku 2015.
 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací.
 Ţádost Římskokatolické farnosti Bohuslavice o finanční dar na opravu střechy nad presbytářem
(v rozpočtu na letošní rok 100 tis. Kč, rada doporučuje obecnímu zastupitelstvu navýšit částku
na 300 tis. Kč).
 Věcná pomoc postiţeným povodněmi zásahovou jednotkou SDH Bohuslavice, finanční pomoc
ve výši 25.000,- Kč zaslat na účet Charity.
 SPCCH v Dolním Benešově, finanční příspěvek na „Setkání zdravotně postiţených osob“, rada
schválila příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
 Ţádost o finanční dotaci pro voltiţní skupinu Jezdeckého klubu Hřebčín Albertovec, rada
schválila příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
 Zápis do Kroniky obce za rok 2009, odměna kronikáři.
 Zakoupení laviček na ul. Poštovní, dokompletace sad stolů a laviček pro potřeby společenských
akcí v obci.
 Kulturní a společenské akce (Odpust, Farní zahrada, Kácení máje, Dětský den, Hasičská soutěţ,
ukončení školního roku, Anenské slavnosti, Myslivecká slavnost, Zahrádkářská slavnost aj.).
 Organizační zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 Havárie vodovodu v tělocvičně.
 Odměna ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice.
 Program jednání obecního zastupitelstva.
Ing. Kurt Kocián, starosta
1.
2.
3.
4.
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 25. jednání dne 4. 5. 2010:
vzalo na vědomí:

























Kontrolu usnesení, po které konstatuje, ţe na posledním jednání obecního zastupitelstva nebylo
přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
Výši daňových příjmů za 01 – 04/2010.
Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a přezkoumání hospodaření ÚSC
obce Bohuslavice za rok 2009 ze dne 16. 2. 2010.
Závěrečný účet Sdruţení obcí Hlučínska za rok 2009.
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdruţení obcí
Hlučínska za rok 2009.
Zprávu kontrolní a revizní komise SOH ze dne 12. 4. 2009 o výsledku hospodaření Sdruţení
obcí Hlučínska za rok 2009.
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko za rok 2009.
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdruţení obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2009.
Zprávu kontrolní a revizní komise SOMH ze dne 31. 3. 2009 o výsledku kontroly Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2009.
Informaci o vydraţení budovy bez č. p. na parcele č. 11/4 a pozemku p. č. 11/12 v k. ú.
Bohuslavice (na ulici Opavské před školou) za cenu 52 tis. Kč.
Informaci o průběhu výstavby a uskutečněných kontrolních dnech stavby Obecní dům
Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy. Postup stavebních prací a jejich stav vč. víceprací
si členové obecního zastupitelstva ověřili prohlídkou stavby.
Informaci o dohodě o přidělení dotace, výsledku výběrového řízení, uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem Vladimírem Horáčkem, předání staveniště a zahájení stavby
3. 5. 2010.
Informaci o rozpracovaném projektu prostranství za KD, úpravy podle poţadavku HZS a
připomínek Bohuslavického oříšku.
Na výsadbu obecní zeleně předána ţádost o dotaci, dosud bez stanoviska.
ZŠ a MŠ Bohuslavice, zateplení fasády, výměna oken a dveří, předána ţádost o dotaci zatím
bez stanoviska.
Informaci o neakceptování ţádosti o podporu projektu KD Bohuslavice, zateplení objektu,
výměna oken a dveří.
Zvýšení dopravní bezpečnosti, projektant předloţil ke konzultaci první návrh, který dopracuje
podle připomínek.
Místní komunikace a výstavba infrastruktury pro nové RD, vydáno stav. povolení na rozvody
plynu, na komunikaci a další infrastrukturu probíhá stavební řízení.
Informaci o uskutečněném jednání v záleţitosti propojení elektro na ul. Záhumení a přemístění
trafostanice a její napojení kabelem.
Informaci o průběhu zpracování projektové dokumentace a zajištění oprav obecního majetku.
Informaci o prodeji RD Opavská 208 a pozemků parc. č. 628/1, 629 a 630/1 k. ú. Bohuslavice
u Hlučína.
Vyhodnocení svozu velkoobjemového odpadu dne 24. 4. 2010.
Informace o jednáních rady obce.
Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.
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schválilo:
30/25
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 03/2010. Celkové příjmy za 01 - 03/2009
činily 4.573.118,00 Kč. Zůstatek z roku 2009 10.968.947,85 Kč. Celkové příjmy za 0103/2010 vč. zůstatku z roku 2009 činily 15.542.065,94 Kč. Celkové výdaje za 01-03/2010
činily 4.599.235,93 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 3. 2010 byl ve výši 10.942.830,01 Kč, z této
částky činil zůstatek na běţném účtu 9.566.592,63 Kč, na účtu za domovní odpad 23.887,- Kč a
na zvláštním účtu pro financování dotace 1.352.350,38 Kč bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 1/2010 bez výhrad.
c) 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. Projednávání závěrečného účtu
obce Bohuslavice za rok 2009 se uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad.
d) Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2010.
e) Demolici objektu budovy bez č. p. na parcele č. 11/4 a pozemku p. č. 11/12 v k. ú. Bohuslavice
(na ulici Opavské před školou) vč. vypracování projektové dokumentace.
f) Vícepráce specifikované ve „Změnových formulářích stavby Obecní dům Bohuslavice –
přístavba a stavební úpravy“.
g) Dohodu se Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na „Opravu ohradní zdi v areálu kostela
v Bohuslavicích“ a pověřilo starostu podpisem dohody.
h) Výběr dodavatele na realizaci „Opravy ohradní zdi v areálu kostela v Bohuslavicích“ - Vladimír
Horáček, Školní 348, 747 19 Bohuslavice a smlouvu o dílo s tímto vybraným dodavatelem.
i) Kupní smlouvu na úplatný převod plynárenského zařízení, které bylo realizováno v rámci stavby
„Prodlouţení ul. Bolatické vč. infrastruktury“.
j) Smlouvu o dílo na „Opravu pomníku Johanna Rothera“ s kamenictvím BETON a KÁMEN
„AUG-FRED“, Schlischka a Wolný, Kobeřice .
k) Smlouvu o partnerství v projektu „Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a
elektronická spisová sluţba města Hlučína“ pro Obec Bohuslavice, Poštovní 119 a její
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvková organizace, Opavská 222.
l) Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva na další volební období dle zákona o obcích
v platném znění. Počet členů obecního zastupitelstva na volební období 2010 – 2014 bude 15.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Výběrové řízení na dodavatele stavby
Obec Bohuslavice zaslala pěti dodavatelům, se kterými v minulosti spolupracovala, výzvu a
zadání pro vypracování nabídky uchazeče o veřejnou zakázku v podmínkách zjednodušeného
podlimitního řízení podle § 12 odst. 5, § 25 a § 38 zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném znění na realizaci „Technická infrastruktura RD, parcela č. 482“ na katastrálním
území Bohuslavice. Jedná se o stavbu komunikace (odbočka z hlavní silnice Opavská) a páteřních
rozvodů vody, plynu, kanalizace a veřejného osvětlení pro 5 RD na konci obce směrem k Závadě
(zahrada p. Viléma Kocura). Osloveni byli Fy Zamtherm s. r. o., Dolní Benešov, Gasmont, s. r. o.
Ludgeřovice, ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s., Strabag, a. s., Ostrava, Install CZ, s. r. o., Staré
Město. Pro ostatní zájemce je výzva vyvěšena na webových stránkách obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR v obci Bohuslavice,
konaných ve dnech 28. a 29. 5. 2010
Počet zapsaných voličů

1307

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

874

Počet platných hlasů

869

Název volební strany, která získala alespoň 1 platný hlas

Počet platných
hlasů

Volební strana č. l „Občané.CZ“

9

Volební strana č. 4 „Věci veřejné“

114

Volební strana č. 6 „KSČM“

47

Volební strana č. 9 „ČSSD“

197

Volební strana č. 12 „Moravané“

3

Volební strana č. 13 „Strana Práv Občanů Zemanovci“

35

Volební strana č. 15 „TOP 09“

92

Volební strana č. 17 „KDU-ČSL“

131

Volební strana č. 18 „Volte Pravý Blok www.cibulka.net“

7

Volební strana č. 20 „Strana zelených“

10

Volební strana č. 21 „Suverenita-blok“ J. Bobošíkové,
strana zdravého rozumu

28

Volební strana č. 23 „Česká pirátská strana“

3

Volební strana č. 24 „Dělnická strana sociální spravedlnosti“

7

Volební strana č. 25 „Strana svobodných občanů“

7

Volební strana č. 26 „ODS“

179

V obci Bohuslavice se zúčastnilo voleb do Poslanecké sněmovny 66,87% oprávněných voličů.
Karla Krupová
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změny od 13. 6. 2010
Linka 75
Na základě poţadavků obcí Sdruţení obcí Hlučínska se zřizuje nová autobusová linka, přímo
spojující Hlučín s Děhylovem a Ostravou-Porubou. Spoje jsou v Porubě ukončeny na zastávce
Rektorát VŠB, vybrané spoje ve špičce jsou prodlouţeny aţ na zastávku Poruba U Nemocnice.
Linka je provozována ve špičce v intervalu 30 minut, mimo špičku 60-120 minut a o víkendu
120 minut. V Děhylově má linka vytvořeny návaznosti na vlakovou linku S1 pro zajištění
nového přestupu v Děhylově ze směru od Opavy a Háje ve Slezsku do Ostravy-Poruby a taktéţ
v opačném směru. Linka také nově umoţňuje víkendové spojení s rekreačními areály Štěrkovna
v Hlučíně a Loděnice v Děhylově. Provoz na lince zajišťují společně dopravci Veolia Transport
Morava a.s., TQM-holding s.r.o., Radovan Maxner a Dopravní podnik Ostrava a.s. Vozidla na
lince jsou vybavena označovači jízdenek, nástup do vozidel je povolen všemi dveřmi.
Linka 69
V souvislosti se zavedením linky č. 75 je stávající linka č. 69 zkrácena do trasy OstravaMartinov-Dobroslavice. Spoje jedoucí do Hlučína byly převedeny do nové linky č. 75. Pro
spojení mezi Hlučínem a Martinovem, Dobroslavicemi a Porubou a Dobroslavicemi a
Hlučínem jsou v zastávce Děhylov, rozc. zajištěny návaznosti mezi linkami č. 69 a 75.
Linka 270
Linka je zkrácena do trasy Opava-Hlučín a přečíslována na linku č. 275. Spoje mezi Hlučínem
a Ostravou-Porubou jsou převedeny do nové linky č. 75.
Linka 292
Takto jsou nově označeny dosavadní spoje linky č. 69 jedoucí mezi Hlučínem a Šilheřovicemi.
Linka 295
Linka je zrušena a její spoje jsou převedeny do nové linky č. 75.

změny od 4. 7. 2010
Linka 66
Zřizuje se nová autobusová linka č. 66, která spojuje Nádraţí Hlučín s přestupním uzlem Sad
B. Němcové/Muglinovská/Křiţíkova. Linka je v provozu ve špičku pracovních dní v intervalu
60 minut a v Hlučíně navazuje na vlaky linky S11 Opava východ-Kravaře ve Slezsku-Dolní
Benešov-Hlučín.
Linka 24
Prodlouţeny jsou vybrané spoje linky č. 24 z oblastí Chemických závodů a Dolu Jan Šverma po
ulici Slovenské do Sadu B. Němcové a zpět (vyjíţdí ze zastávky Muglinovská). Tyto spoje
umoţní na zastávce Hlučínská přestup pro cestující od Hlučína a Petřkovic do všech závodů v
areálu Šverma.
Linky 56, 68 a 70
V souvislosti se zavedením linky č. 66 a z důvodu zpravidelnění provozu mezi Ostravou a
Ludgeřovicemi v souběţném úseku, dochází k úpravám v jízdních řádech linek č. 56, 68 a 70 (u
linky č. 68 je tato změna zapracována jiţ od celostátních změn jízdních řádů 13. 6. 2010).
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Důleţité upozornění pro občany
Zaznamenali jsme stíţnost pracovníků OZO Ostrava, která zajišťuje svoz odpadů, ţe občané
Bohuslavic přistavují ke svozu další popelnice, případně pytle nebo nádoby s dalším odpadem, nebo
ţádají odváţet popelnicové nádoby se 14 denním svozem kaţdý týden. Na popelnice nebo do pytlů
přikládají sáčky s peněţitým obnosem v hotovosti jako úhradu za svoz. Podle interních předpisů OZO
Ostrava osádka sběrného vozu nesmí vysypat do sběrného vozu další odpad neţ ten, který je obsaţen
v přihlášené popelnici. Sběrný vůz má svůj objem a po příjezdu je váţen. Lze tak lehce zjistit rozdíly
v mnoţství přijatého odpadu z přihlášených popelnic a dovezeného mnoţství odpadu. Dodrţování
předpisů je pečlivě kontrolováno mistry a za jejich porušování jsou udělovány přísné sankce nebo je
s celou osádkou rozvázán pracovní poměr. Předpokládám, ţe ţádný náš občan nechce mít na svědomí
propuštění a vznik nezaměstnanosti těchto osob. A přitom není nic jednoduššího neţ si objednat
nádobu podle mnoţství vzniklého odpadu a jedenkrát ročně ji zaplatit. Peníze v sáčku nebo pod víkem
popelnice mohou skončit v úplně v jiných rukou a můţe jich být postupně víc neţ cena větší popelnice.
V souvislosti s odváţením odpadů se rovněţ vyskytují případy, kdy do popelnice jsou
odkládány kusy betonu, nebo je stavební suť nebo jiný odpad odkládán do sběrných nádob na plasty.
Znovu připomínám, ţe malé mnoţství stavebního odpadu (stavební kolečko) odebíráme na bývalé
skládce. Větší mnoţství (přívěsný vozík za auto) je nutno odvézt na skládku do Markvartovic nebo na
recyklaci fy DK1 Kozel v Kravařích. Na skládce rovněţ odebíráme po předchozí dohodě za úplatu i
zeleň ze zahrad. Vzhledem k malému zájmu jsme zrušili sobotní pravidelný sběr zeleně na skládce,
který nahrazujeme sběrem po předchozí telefonické dohodě.
Byl bych nesmírně rád, kdybychom tak jednoduché výše popsané zásady všichni dodrţovali.
V opačném případě budeme muset začít více hlídat a kontrolovat. A to přinese další, podle mě
zbytečné náklady, které budeme muset všichni vynaloţit.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Povinná výměna řidičských průkazů
Drţitelé řidičského průkazu vydaného v době od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou povinni tento
doklad vyměnit za nový do 31. 12. 2010!!! Výměna ŘP je bezplatná!!!
Od 1. 5. 2004 je vydáván nový typ, tzv. EURO řidičský průkaz, který musí mít kaţdý řidič
nejpozději 1. 1. 2014. Na rozdíl od všech předcházejících typů řidičských průkazů, je platnost tohoto
dokladu časově omezena, a to na 10 let.
Jak postupovat při výměně?
Výměna ŘP se provádí podle místa trvalého pobytu drţitele. Ten musí s sebou donést jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající jeho podobě v době podání ţádosti, stávající ŘP,
doklad totoţnosti a vyplněnou „Ţádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovištích odboru
dopravy. Ţádost je nutno vyplnit a podepsat.
Úřední hodiny pro veřejnost Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín:
pondělí, středa:
8 - 17 hod. / kaţdé první pondělí v měsíci do 19 hod. /
úterý, čtvrtek:
8 - 14 hod.
pátek:
pouze pro objednané klienty
Bliţší informace je moţno získat na tel. č. 595 020 343
Výměnu ŘP neodkládejte!!
S blíţícím se koncem termínu vţdy narůstá čekací doba na vyřízení dokladu, na úřadě se tvoří
fronty. Drţitelé ŘP vydaných před termínem 1. 1. 1994, které jiţ pozbyly platnosti, mohou také
poţádat o jejich výměnu. Ta je však jiţ zpoplatněna 50 Kč. Řidič, který usedne za volant s neplatným
dokladem, můţe být ve správním řízení pokutován ve výši 1500,- aţ 2500,- Kč. Informace o povinné
výměně ŘP lze také najít na webových stránkách ministerstva dopravy – www.vymentesiridicak.cz.
Lada Dobrovolná, mluvčí města Hlučín

č. 210

Zpravodaj obce Bohuslavice, červen 2010

Stránka 9 z 20

Mezinárodní řidičské průkazy
Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí a budete tam řídit motorové vozidlo, vlastní nebo
zapůjčené, musíte mít pro tyto účely platný řidičský průkaz uznávaný konkrétním státem, na jehoţ
území se pohybujete. Česká republika je signatářem mezinárodních úmluv OSN o silničním provozu, a
to uzavřené v Ţenevě roku 1949 a úmluvy uzavřené ve Vídni roku 1968, jejichţ signatáři se zavázali
k vzájemnému uznávání národních řidičských průkazů, které odpovídají vzorům podle zmíněných
úmluv.
V současné době existuje v ČR několik druhů platných národních řidičských průkazů, které
odpovídají výše uvedeným úmluvám. Další moţností je poţádat o vydání mezinárodního řidičského
průkazu. V ČR jsou vydávány dva druhy mezinárodních řidičských průkazů:
- podle úmluvy z Vídně, platí tři roky ode dne vydání na území všech států, které jsou signatáři této
úmluvy,
- podle úmluvy z Ţenevy – platí jeden rok ode dne vydání na území všech států, které jsou signatáři
této úmluvy.
Mezinárodní řidičské průkazy, které neplatí na území státu jeho vydání, vydávají příslušné
odbory obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu ţadatele. K jeho vydání musí ţadatel
předloţit - vyplněnou ţádost, český řidičský průkaz, platný občanský průkaz, 1 fotografii, 50,- Kč
poplatek.
Dále upozorňuji, ţe pokud necestujete vlastním vozidlem do zahraničí, je dobré mít s sebou
písemný doklad o tom, ţe vlastník vozidla (téţ autopůjčovna a v případě, ţe se jedná o sluţební vůz)
souhlasí s tím, abyste uţívali jeho vůz pro cesty do zahraničí. Je vhodné obstarat si toto potvrzení
v jazyce státu, kam cestujete nebo alespoň v jazyce anglickém.
Robert Vitásek
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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/

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce
Po krásném umístění na 2. místě v okresním kole (60 soutěţících) se 5. května naše ţákyně
9. ročníku ANNA VITÁSKOVÁ zúčastnila krajského kola Olympiády v českém jazyce, které
probíhalo v Ostravě. V obrovské konkurenci ţáků základních škol i studentů gymnázií z celého
Moravskoslezského kraje se umístila na výborném 9. místě.
Olympiáda měla gramatickou a slohovou část. Aniččina slohová práce na téma „Z deníku
mobilního telefonu“ byla velmi zdařilá, získala „pochvalu poroty“, a proto vyjde ve sborníku
vítězných slohových prací. Slavnostní křest publikace proběhne 16. června v Ostravě.
Aničce k jejímu obrovskému úspěchu gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchů při dalším
studiu.
Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy

Počítačová soutěž Bajtík
V pátek 14. května 2010 proběhl v Opavě 5. ročník okresního kola počítačové
soutěže Bajtík 2010, kterého se zúčastnilo celkem 35 žáků ze 13 základních
škol a víceletých gymnázií. Žáci soutěžili ve třech kategoriích, v kategorii
Kilobajtík měli žáci za úkol nakreslit v programu Malování květinu své
fantazie. V kategorii Megabajtík žáci kreslili logo Moravskoslezského kraje a
vytvářeli prezentaci v Power Pointu. V kategorii Gigabajtík žáci kreslili na
počítači Logo a vytvářeli webové stránky na téma Moravskoslezský kraj. Této
soutěže se z naší školy zúčastnili 3 žáci : Lukáš Freisler z 5. třídy v kategorii
Kilobajtík, Michal Freisler ze 7. třídy v kategorii Megabajtík a Vít Fichna z 9.
třídy v kategorii Gigabajtík. Do velkého finále postoupil Lukáš Freisler, který
obhájil 1. místo. Děkujeme hochům za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Karla Poštulková
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Den Matek
Jistě jste v minulém
čísle Zpravodaje postřehli
blahopřání a pozvánku na
oslavu
Dne
Matek.
Vystoupení, které si pro své
maminky připravily děti naší
Základní školy na neděli
9. května, se uskutečnilo v sále
Kulturního domu a motto
celého programu znělo: Říše
pohádek. Snad proto ani
nepřekvapí, ţe průvodci celého
odpoledne byli Mat a Pat a
v tomto pohádkovém duchu se
nesly všechny vystoupení. Na
pódiu se postupně představili
broučci a berušky z 1. třídy,
které hned vzápětí vystřídaly pohádkové postavičky, které se snaţily vytrhnout bolavý dračí zub.
Následně si všichni zavzpomínali na klasické pohádky jako Perníková chaloupka, O červené
Karkulce nebo O Zlatovlásce. Svými výkony zaujaly nejen maţoretky a tanečníci, ale také děti,
které předvedly své hudební nadání. Závěrečné vystoupení ţáků 9. třídy s Večerníčkem naruby
trefně uzavřelo pohádkové odpoledne, na jehoţ konci se pak na pódiu představili všichni aktéři,
aby si společně s publikem zazpívali známé pohádkové písně. Pro všechny maminky byly pak
připraveny malé dárky, které si spolu s dobrou náladou odnesly domů.
Pozadu nezůstaly ani
děti naší Mateřské školy.
V úterý 11. května odpoledne
pozvaly své maminky a
babičky do mateřinky, aby jim
společně popřály k svátku.
Nejdříve vystoupily se svým
programem děti
z malého
oddělení,
které
svými
písničkami,
básničkami
a
cvičením na míčích rozehřály
srdíčka všech přítomných
hostů. Po nich pak následovala
pohádka o zvířátkách v podání
starších dětí, které pak přidaly
ještě další básničky a písničky.
Nakonec čekalo na maminky překvapení v podobě dárku, kytičky a samozřejmě i nejsladší
pusinky.
Poděkování si zaslouţí všichni, kteří se podíleli na organizaci a připravili s dětmi tyto
vystoupení, které určitě potěšily všechny přítomné maminky. A samozřejmě patří poděkování i
vám, dětem, které jste pro své maminky tím nejcennějším v jejich ţivotě.
Eva Ilková
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Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
V aktuálním čísle Zpravodaje přinášíme čtenářům konečnou tabulku nadstavbové části
7. ročníku AHL – Amatérské hokejové ligy. Vyhrát AHL se bohuslavickým hokejistům podařilo
podruhé v historii této soutěţe. Poprvé se z celkového vítězství radovali ve 2. ročníku. Celkem třikrát
skončili na třetím místě, jednou byli druzí a jednou se umístili na čtvrtém místě.
Konečná tabulka nadstavbové části AHL: 1.-6. místo
1. HC Bohuslavice
10 8 0 2
46:26
2. HC Buly Aréna
10 6 0 4
68:57
3. HC Čas Mančaft
10 4 2 4
32:35
4. HC Kozmice
10 4 1 5
35:36
5. HC Bolatice
10 4 0 6
54:64
6. HC STK
10 2 1 7
40:57

16
12
10
9
8
5

Konečná tabulka nadstavbové části AHL: 7.-13. místo
7. HC Isotra
6
4 2 0
37:15
8. HC Horní Lhota
6
4 1 1
27:14
9. HC Monaco Kouty
6
3 2 1
35:17
10. HC Zábřeh
6
3 2 1
27:26
11. HC Štěpánkovice
6
1 1 4
13:27
12. HC Derby Kouty
6
1 0 5
11:21
13. HC Mexiko
6
1 0 5
16:46

10
9
8
8
3
2
2

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulky a kanadské bodování soutěţe
naleznete na internetové stránce: http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/.
Jiří Kocián

Koupíme:

rodinný dům nebo
pozemek k výstavbě RD
v Bohuslavicích a okolí.
Cenu respektujeme, solidní jednání.

Kontakt: 777 071 524
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Tadeáš Kriebel na Mistrovství ČR muţů v šachu
První květnový týden
přitáhl do Ostravy pozornost
široké šachové veřejnosti.
Poprvé v novodobé historii ČR
se
uskutečnilo
otevřené
Mistrovství České republiky
v šachu
s účastí
téměř
devadesáti čtyř zájemců o
mistrovský titul. Vstupenkou
do tohoto turnaje pro české
šachisty
byla
minimální
výkonnost 2200 Elo bodů.
Bohuslavický Tadeáš Kriebel
prvním sítem proplul hladce
(2265 ELO). Byl nasazen jako
padesátý sedmý, coţ mělo tu
výhodu, ţe mu los přisuzoval
kvalitní soupeře. V turnaji
startovalo
celkem
čtrnáct
velmistrů a nespočet dalších mistrů – mezinárodních a Fide. Tadeáš si v duchu přál narazit na
nejlepšího českého šachistu Navaru (2718 ELO), ale ten se mu spolehlivě vyhýbal…
Souběţně s tímto mistrovským turnajem se hrál i otevřený turnaj FIDE Open, kde se
přihlásilo rekordních 203 šachistů z celé Evropy.
A jak se vedlo mládeţnickému přeborníkovi republiky? Z devíti partií získal celkem pět
bodů. Potkal se se čtyřmi velmistry a třemi mezinárodními mistry. Stačil jim odebrat celé tři
body, coţ se mezi znalci cení, protoţe výkonnostně byli soupeři i o tři sta bodů výše. Nakonec
mohl být výsledek ještě lepší. V posledním kole se Tadeáš utkal s velmistrem Medunou, kde si
ve vyhrané pěšcové koncovce přehodil tahy během výměny materiálu a na více neţ remízu to
jiţ pak nestačilo. Za posledního půl roku to byl druhý turnaj, kde Krieblovi na první bal (nutno
splnit limit 3x) titulu mezinárodního šachového mistra chyběl ten pověstný krůček - pouhý půl
bod.
I tak třicáté druhé místo v konečné tabulce v České republice mezi dospělými není
špatné. Na dosah má v této chvíli Tadeáš titul mistra Fide, kdy potřebuje na červnovém turnaji
v Teplicích nahrát šest bodů tzv. ELA. Motivací je pro něj i to, ţe titul se uděluje mládeţníkům
do patnácti let zdarma, jinak poplatek činí na Šachovou federaci 150 EUR.
Tadeáš neodešel z mistrovství bez ceny. V kategorii hráčů s Elem do 2300 bodů skončil
jako třetí.
Další šachové kroky Tadeáše můţeme sledovat v příštích týdnech i na světových
kolbištích. Za podaný výkon na MČR byl Tadeáš ohodnocen Českým šachovým svazem
pozváním na Mistrovství Evropy juniorských druţstev (Pardubice) a nominací na srpnové
Mistrovství světa juniorů (do 20 let), které se uskuteční v polském Krakově.
Leo Vitásek
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Úspěchy a plány Albertovské voltiţe
Voltiž je jezdecký sport, který má na
Albertovci dlouholetou tradici. Tento náročný a pro
diváka velmi adrenalinový a esteticky půvabný sport,
je charakterizován jako gymnastická akrobacie na
neosedlaném koni, který cválá. Pouze méně zkušené
děti mohou cvičit na koni v kroku. Všechny cvičenky
a cvičenci prochází v zimní přípravě kombinací
gymnastiky, posilovny, baletu a tance a i přes mrazivé
počasí absolvují pravidelné tréninky a víkendová
soustředění na koních. Nezbytné je také rytmické
cítění, rychlost a síla cvičenců.
Letošní sportovní sezónu reprezentují JK
Albertovec tři druţstva a 5 jednotlivců. Nejmladší
voltiţáci cvičící v kroku, soutěţí v kategorii druţstev
D a letos nejčastěji obsazovali zlatou příčku. Vojtěch
Lischka a Gabriela Vitásková (ţáci ZŠ v
Bohuslavicích) se spolu s ostatními „D“ cvičenci
připravují na přechod do kategorie junior, kde jiţ
budou většinu cviků provádět ve cvalu. Spolu s nimi
se ve svém voltiţním umění zdokonaluje i nová
voltiţní kobylka Andromeda.
Druhým druţstvem JK Albertovec je druţstvo
juniorů. V tomto týmu Bohuslavice zastupuje
Veronika Lischková, která je spolu s ostatními cvičenkami drţitelkou titulu Vicemistryně České
republiky ve voltiţi juniorských druţstev pro rok 2009. Tento titul děvčata získala ve velké konkurenci
a s pomocí spolehlivého a zkušeného koně Aquarise. V letošním roce se pravidelně umísťují na
předních příčkách a v červnu 2010 je čeká první zkušenost na mezinárodních závodech ve slovenské
Šale. Druţstvo bude bojovat o nominaci na Mistrovství Evropy konající se o prázdninách ve Stadl
Pauře v Rakousku. Zároveň o nominaci bojuje i řada albertovských cvičenek v kategorii jednotlivci.
Třetím a zároveň nejzkušenějším druţstvem jsou senioři, kteří zaměřili svou zimní přípravu na
vrcholnou soutěţ jezdeckých disciplín a to na Světové jezdecké hry, konající se letos v říjnu v
americkém státě Kentucky. Cvičenci museli zvládnout zvýšení obtíţnosti jiţ tak náročných
akrobatických cviků ve třech ve značných výškách a na cválajícím koni Davidovi, pro kterého je
sestava také mimořádně obtíţná. Své sportovní umění si seniorské druţstvo piluje na mnohých
závodech u nás, kde však v této kategorii startuje samo. S konkurencí se setkává aţ na mezinárodních
závodech, kde si druţstvo jiţ svůj start na Světových jezdeckých hrách vybojovalo.
Zda se her albertovské seniorské druţstvo zúčastní, bude záviset na dostatku financí a pomoci
od sponzorů, kterých se ale bohuţel prozatím nedostává. Voltiţ je jednou z mála jezdeckých disciplín,
která si na Světové jezdecké hry nominaci vybojovala a můţe Českou republiku na hrách reprezentovat
a určitě je jedinou jezdeckou disciplínou, ve které má naše země Mistra světa. Přesto je u nás na rozdíl
od Rakouska a Německa „sportovní popelkou“ a bylo by škoda šanci reprezentovat Českou republiku
na tak významné události pro nedostatek financí promarnit.
Závěrem bychom rádi popřáli všem voltiţérkám a voltiţérům minimum pádů z koně, hodně
zdraví a sportovních úspěchů. Lonţérovi Láďovi Menšíkovi, trenérkám Andrei Švanové, Martině
Pistoriusové a majitelům hřebčína Albertovce přejeme hodně trpělivosti jak s cvičenci, tak při shánění
sponzorů.
Ing. Hana Nováková
Foto Petr Videnka
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Náboţenský ţivot (26)
24. června má podle lidové pranostiky končit nejkrásnější období v roce, mezi dvěma
Jany, tedy mezi Janem Nepomuckým a Janem Křtitelem. Letos bychom těţko mohli o
nejkrásnějším období mluvit, kdyţ nám celé propršelo. V kaţdém případě svátek sv. Jana
Křtitele budou slavit všichni Janové, neboť tento den je vymezen Janům ve světském i
církevním kalendáři.
Sv. Jan Křtitel se narodil šest měsíců před Jeţíšem. Kdyţ mu bylo asi třicet let, odešel do
pouště, aby se stal podle proroctví Izaiáše „Hlasem volajícího na poušti: Připravte cestu páně,
vyrovnejte mu stezky“. Kázal na poušti, vybízel k pokání a hlásal příchod Spasitele všeho
lidstva. Křtil vodou v řece Jordánu a pokřtil samotného Syna Boţího, Jeţíše, o kterém prohlásil,
ţe je to ten, kterému není hoden ani rozvázat řemínky u opánků a setřít prach z jeho nohou. Za
Janem odcházelo na poušť stále více lidí, aby poslouchalo jeho kázání a nechali se pokřtít.
Tehdy vládnoucí král Herodes Antipas viděl v Janovi velké nebezpečí pro svůj trůn a ohroţení
jeho krutovlády. Kdyţ pak Jan odsoudil Herodův nezřízený ţivot (Herodes opustil svou
manţelku a oţenil se s ţenou svého bratra Herodiadou), nabyly události rychlého spádu.
Herodova nová manţelka byla ve své ješitnosti natolik uraţena, ţe ţádala na králi Janovu
popravu. Herodes však stále ze strachu před lidem váhal. Jednou však lstí dosáhla Herodiáda
své pomsty na Janovi. Kdyţ její dcera Salome tančila na jedné bujaré hostině před králem tak
svůdně, ţe jí slíbil splnění jakéhokoli poţadavku. Matka donutila svou dceru, aby si přála hlavu
Jana Křtitele. Herodes tedy nechal Jana popravit a hlavu předloţit na podnose Salome. Ta pak
předala hlavu své matce. Tak byl v mladém věku přerušen ţivot posledního velkého proroka
Jana Křtitele. Byl pochován v Samařsku. O místo pohřbu se pak přelo několik měst, ale
Jeroným později potvrdil pohřebiště v jednom ze svých spisů. Ve čtvrtém století byl nad
hrobem v Samaří postaven kostel, jehoţ trosky se podařilo najít a odkrýt v roce 1931.
Po dlouhá staletí je den narození Jana Křtitele důleţitým svátkem v kalendáři. Souvisí to
i s tím, ţe je to den letního slunovratu a je tedy nejdelším dnem v roce.
Sv. Jan Křtitel je uctíván a oslavován po celém světě a v církvi patří k nejvýznamnějším.
Jsou mu zasvěceny mnohé kostely, nám nejblíţe je to kostel v Hlučíne, v Sudicích a dokonce
máme jeden i v naší farnosti, v Bělé.
K svátku sv. Jana se váţe mnoho zvyků a tradic. Např. se říkalo, ţe léčivé byliny mají
nejúčinnější moc, kdyţ jsou nasbírány do sv. Jana. Zapalují se svatojánské ohně a zvláštní
pozornost se věnuje vodě ve studních a studánkách. V některých oblastech zdobí v ten den
kropenky se svěcenou vodou.
Ţivot a působení sv. Jana inspirovalo mnoho světových umělců všech dob. Jeho
zobrazení můţeme vidět i v našem kostele, a to hned dvakrát. Vpravo vedle hlavního oltáře je
ve vitráţi velkého okna křest pána Jeţíše a vzadu vlevo nad vedlejším oltářem je freska, která
zobrazuje sv. Jana při kázání na poušti. Drţí v ruce hůl, na jejímţ horním konci je praporek s
nápisem Agnus Dei (Beránek Boţí). Takto je totiţ umělci zobrazován nejčastěji a pak ještě s
beránkem. Do třetice můţeme vidět v našem kostele sv. Jana v podobě sochy i s beránkem
umístěné vpravo na baldachýnu nad křtitelnicí.
Sv. Jan Křtitel je velkým přímluvcem u trůnu Boţího. Všichni, kdo nosíte jeho jméno,
máte v něm mocného přímluvce. Neváhejte tedy a obracejte se na něho a proste jej za přímluvu
u Nejvyššího.
Všem, kteří jste si sv. Jana zvolili za patrona v nebi, blahopřeji.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v červnu 2010
Dudová Hildegarda
Poštulková Anna
Benková Kristina
Blokšová Marta
Pchálek Miroslav
Halecký Jozef
Blokscha Vilém
Miketa Maxmilián
Benek Norbert
Sekaczková Anna
Kriebel Rudolf
Homolla Ervín
Významné společné jubileum, zlatou svatbu, oslaví manţelé Ingeborg a Erich Obrusníkovi
a Waltrauda a Bruno Diehlovi. Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné
zdraví, štěstí, osobní i rodinnou spokojenost a hojnost Boţího poţehnání v kruhu svých
blízkých, manţelům Obrusníkovým a Diehlovým i další spokojená společná léta.
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
Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
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://fbcbohuslavice.webnode.cz/
HC Buldoci Bohuslavice hokej - http://www.bulyarena.cz
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Další fotografie naleznete na: www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.unasdomastudio.estranky.cz

