Zpravodaj obce Bohuslavice č. 216
prosinec 2010

Stránka 2 z 24

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 216

prosinec 2010

Váţení spoluobčané,
na začátku prosince, posledního měsíce v letošním roce, se vám dostává do rukou
poslední letošní zpravodaj. V měsíci listopadu jsme zaţívali poměrně příznivé počasí. Aţ
poslední listopadové dny k nám přišla opravdová zima.
Ve čtvrtek 11. listopadu se uskutečnilo první ustavující zasedání nově zvoleného
obecního zastupitelstva na volební období 2010 – 2014. Na tomto zasedání jsem byl zvolen
potřetí starostou naší obce. Dále byli zvoleni místostarosta, členové rady a předsedové a
členové výborů a komisí. Na dalších stránkách zpravodaje najdete mé poděkování za důvěru,
jmenovité obsazení všech orgánů obce i usnesení z prvního jednání zastupitelstva.
V uplynulém měsíci jsme přivítali 20 nových malých občánků, 13 chlapců a 7 dívek. Je
to po dlouhé době poprvé, kdy počet narozených dětí je vyšší neţ počet zemřelých
spoluobčanů. Za období jednoho roku, mezi dny kdy si připomínáme Památku zesnulých, jsme
se rozloučili a pochovali 13 spoluobčanů. V listopadu také skončily jubilejní svatby, kterých
bylo v letošním roce rekordních 10. Zlatých svateb bylo 7 a vzácné diamantové 3, oproti 6
zeleným, které oslavili mladí novomanţelé. Moderní doba přináší změny i v naší obci. Zatímco
před padesáti a šedesáti lety bylo vzájemné souţití bez manţelského slibu a přísahy
nemyslitelné, v dnešní době je společný ţivot muţů a ţen bez svatby stále častější.
V sále kulturního domu ukončili
slavnostní kolonou taneční kurs
příznivci
společenského
tance.
Zaplněný sál s rodinnými příslušníky a
pozvanými hosty často potleskem
hodnotil umění absolventů kursu.
Taneční páry pod vedením taneční
mistryně Budíkové vytvořily v průběhu
deseti tanečních lekcí dobrou partu se
společným cílem zaměřeným na
zdokonalování tanečního umění. Jsem
velmi rád, ţe tanečníci se chtějí
v tanečním umění dále zdokonalovat a
připravují pokračování tanečních kursů
v Bohuslavicích v příštím roce, na které
zvou další zájemce.
Sál kulturního domu nebude po skončení tanečních zahálet. K pravidelnému
zdokonalování společenských tanců pod vedením manţelů Kasparových přibude od začátku
prosince i pravidelné středeční cvičení zumby pod vedením instruktorky Silvie Benešové
z Bolatic. Zumba fitness je rytmické cvičení spojené s tancem a latinskoamerickou hudbou. Je
výzvou pro ţeny z Bohuslavic na zlepšení osobní fyzické kondice.
Poslední měsíc v roce bude i letos ve znamení tradičních kulturních akcí. Po listopadové
úspěšné výstavě perníků, zorganizované Mgr. Hamplovou a Ing. Birtkovou a za obětavého a
iniciativního přispění perníkářek, paličkářek a všech dalších obětavých pořadatelů a účastníků
výstavy, přijede v neděli 5. 12. 2010 na prostranství před novým obecním domem Mikuláš
s anděly i čerty. Společenskou akci pro děti i dospělé pořádá Bohuslavický oříšek. Kulturní
komise obce společně s mateřskou školou a spolky a organizacemi v obci připravuje na sobotu
11. 12. 2010 předvánoční jarmark. Na prostranství před kulturním domem budou umístěny
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stánky s bohatým občerstvením a na sále
bude instalována výstava betlémů, která
bude obohacena hudbou Borovičkovy
cimbálovky. Pro zdárný průběh jarmarku
prosím společně s učiteli a rodiči dětí
v MŠ o zapůjčení betlémů na pořádanou
výstavu. Betlémy budou zaevidovány a
po skončení výstavy vráceny majitelům.
Jako alternativu kaţdoročnímu
předvánočnímu shonu nabízím adventní
koncert komorního souboru posluchačů
a absolventů Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně. Na čtvrtou
adventní neděli 19. 12. 2010 v 15.00
hod. se představí v kostele Nejsvětější
Trojice v Bohuslavicích koncertem, ve
kterém zazní klasické skladby významných světových skladatelů J. S. Bacha, L. Bernsteina,
A. Dvořáka, G. Gerschwina, G. F. Händela a dalších. Výtěţek z dobrovolného vstupného bude
darován na konto adventních koncertů.
Zejména děti, ale i dospělé, srdečně zvu v pátek 24. 12. 2010 ve 13 hodin na farní
zahradu na představení Ţivého Betlému, který uţ tradičně nacvičuje schola. Na představení
bude jako kaţdoročně přivezeno Betlémské světlo.
Koncert chrámového sboru se uskuteční na sv. Štěpána, na druhý vánoční svátek v neděli
26. 12. 2010 v 15 hod. v kostele Nejsvětější Trojice.
Na své si přijdou i příznivci sportu, pro které SK Bohuslavice připravuje tradiční turnaj
v nohejbalu a stolním tenisu.
Druhé jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13. 12. 2010 v 18 hod. v
obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Všechny jmenované akce budou hlášeny v místním rozhlase, plakátovány na vývěskách a
zveřejněny na webových stránkách obce.
V posledním zpravodaji v roce chci poděkovat všem členům obecního zastupitelstva,
všem veřejně činným občanům, zaměstnancům a majitelům firem a společností působících
v obci, podnikatelům a ţivnostníkům, paní ředitelce, učitelům a všem pracovníkům Základní
školy a mateřské školy v Bohuslavicích, otci Kazimírovi Bubovi a všem aktivním lidem ve
farnosti a obci a všem spoluobčanům za nezištnou práci pro obec a své spoluobčany, za
hospodářský, společenský a kulturní přínos, za udrţování čistoty a pořádku i přátelských
mezilidských vztahů a zvyšování celkové úrovně ţivota v naši krásné obci. Děkuji všem, kteří
připravujete a podílíte se na veřejné práci, na pořádání společenských, kulturních, sportovních a
dalších akcí, i vám, kteří tyto akce navštěvujete. Vytváříme tak společně ţivou obec, ve které
stojí za to ţít.
Přeji vám, abyste nepodlehli všudypřítomné útočící reklamě a krásně proţili adventní
dobu s očekáváním příchodu nejkrásnějších svátečních dnů v celém roce. Dále vám přeji
poţehnané a milostiplné Vánoce a pokoj všem lidem dobré vůle. A do nového roku 2011
především hodně zdraví, plné srdce štěstí, radosti a pohody a plnohodnotný klidný a spokojený
ţivot v našich rodinách, vesnici i státě.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém posledním 44. jednání dne 24. 11. 2010
zabývala následující problematikou:
Zahájení.
Kontrola usnesení.
Daňové příjmy 01-10/2010.
Výsledky hospodaření za 01 – 10/2010. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2010.
Pohledávky obce.
Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 09/2010.
Návrh na úpravu ceny za pronájem hrobů.
Návrh na stanovení poplatku za připojení na obecní kanalizaci.
Rozpočtové provizorium na rok 2011, příprava návrhu rozpočtu na rok 2011, návrh investiční
výstavby – seznam staveb, návrh rozpočtu ZŠ a MS Bohuslavice, příspěvkové organizace na rok
2011.
10. Otevření obálek – Veřejná výzva – pronájem hospodářské budovy. Předloţena jedna nabídka Ing.
Evy Pumprlové.
11. Návrh dotačních příleţitostí.
12. Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
13. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za psy a poplatek za uţívání veřejného
prostranství.
14. Návrh inventarizačních komisí.
15. Investiční výstavba – stavby:
 Neakceptace ţádosti o dotaci ZŠ a MŠ Bohuslavice, zateplení fasády, výměna oken a dveří a
KD Bohuslavice, zateplení fasády, výměna oken a dveří.
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, nová výzva na obsazení pracovního
místa technika, obsazení ordinací lékaři, pronájem místnosti pro rodinné centrum „Myška“.
 Oprava hřbitovní zdi, ţádost o platbu.
 Parcela 482 Infrastruktura pro 5 RD, nízká únosnost pláně pro komunikaci, úprava podloţí,
přepracování projektové dokumentace.
 Územní plán Bohuslavice – změna č. 5, veřejné projednání 10. 12. 2010, schválení Úp – změna
č. 5 na jednání obecního zastupitelstva dne 13. 12. 2010. Návrh zadání ÚP Chuchelné.
16. Organizační věci:
 Komplexní pozemkové úpravy, návrh společných zařízení, jednání sboru zástupců.
 Jednání obecního zastupitelstva 13. 12. 2010, program.
 Převod pozemku parc. č. 1555 k. ú Bohuslavice u Hlučína.
 Převod části pozemku 1998/67 k. ú. Bohuslavice u Hlučína (Martin Veverka) do majetku obce
(prostor pro rozšíření místní komunikace Záhumenní).
 Pronájem hrobu č. 64, spojení s č. 63 na dvojhrob pro Alţbětu Pchálkovou.
 Informace o Česko – Polském projektu „Prajzská ambasáda“.
 Zimní úklid chodníků a místních komunikací.
 Vyhodnocení kulturních akcí, příprava plánovaných kulturních akcí na prosinec.
 Finanční příspěvky a dary občanům v nouzi, vánoční dar dětem MŠ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice
konaného dne 11. 11. 2010 v 18.00

Návrhová komise ve sloţení: Ing. Magdalena Birtková, Mgr. Gabriela Prchalová a Mgr. Pavel Dominik
konstatuje, ţe na dnešním ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15členů obecního zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Obecní zastupitelstvo obce Bohuslavice po projednání:
bere na vědomí:
Sloţení slibu zastupitelů.
Informaci, ţe je přítomno 15 členů zastupitelstva, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné.
schvaluje: 1/1
a) Ověřovatele zápisu paní Elišku Šimoníkovou a paní Evu Ilkovou a zapisovatelku paní Karlu Krupovou.
b) Navrţený program ustavujícího zasedání.
c) Členy návrhové komise Ing. Magdalénu Birtkovou, Mgr. Pavla Dominika a pana Roberta Lasáka.
d) Členy volební komise pana Miroslava Riedla, Josefa Cyruse a Ing. Petra Matýska.
e) Stanovení počtu členů rady obce na 5.
f) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
g) Tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady.
h) Zvolení Ing. Kurta Kociána starostou obce.
i) Zvolení Mgr. Pavla Dominika místostarostou obce.
j) Zvolení členů Ing. Magdaleny Birtkové, Ing. Marie Poštulkové a pana Roberta Lasáka za členy rady obce.
k) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné. Komisi pro místní rozvoj, která
bude mít 5 členů a kulturní komisi, která bude mít 3 členy ze zastupitelstva a zástupce sloţek a organizací v obci.
l) Veřejné volby předsedů výborů, komisí a jejich členů.
m) Zvolení paní Štěpánky Češlové předsedkyní finančního výboru.
n) Zvolení Ing. Marie Poštulkové předsedkyní kontrolního výboru.
o) Zvolení pana Radka Kotzura předsedou komise pro místní rozvoj.
p) Zvolení pana Leo Vitáska předsedou kulturní komise.
q) Zvolení Mgr. Dagmar Fojtíkové a paní Elišky Šimoníkové jako členky finančního výboru.
r) Zvolení paní Evy Ilkové a pana Antonína Štefka jako členy kontrolního výboru.
s) Zvolení Ing. Magdaleny Birtkové, pana Jana Manusche, MVDr. Martina Ostárka a pana Miroslava Riedla jako
členy komise pro místní rozvoj.
t) Zvolení Mgr. Gabrielu Prchalovou a Mgr. Pavla Dominika jako členy kulturní komise.
u) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 540,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
v) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce místostarosty. Odměna se poskytuje jen za funkci, za níţ náleţí nejvyšší zastupitelstvem stanovena
odměna, to znamená, ţe odměny za funkce se nesčítají.
w) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce člena rady obce jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1480,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení
do funkce člena rady obce. Odměna se poskytuje jen za funkci, za níţ náleţí nejvyšší zastupitelstvem stanovena
odměna, to znamená, ţe odměny za funkce se nesčítají.
x) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru nebo
komise jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1150,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce předsedy výboru nebo komise. Odměna se poskytuje jen za funkci, za níţ náleţí nejvyšší
zastupitelstvem stanovena odměna, to znamená, ţe odměny za funkce se nesčítají.
neschvaluje: 2/1
a) Návrh zastupitele MVDr. Martina Ostárka na doplnění programu o rozpravu, která by následovala po bodu 4.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Projev nově zvoleného starosty
Váţené obecní zastupitelstvo, váţení spoluobčané, dámy a panové.
Děkuji vám upřímně za důvěru, kterou jste mi prokázali ve volbách do obecního zastupitelstva a ve
volbě starosty naší krásné obce Bohuslavice. Jsem velmi potěšen, ţe jste mi dali největší počet vašich hlasů.
Zároveň si ale s pokorou uvědomuji, ţe budu starostou i pro ty, kteří mi svůj hlas nedali. Obojí mne zavazuje a
slibuji, ţe se budu snaţit poctivě a obětavě pracovat pro všechny spoluobčany.
Děkuji všem šedesáti kandidátům a zejména těm, kteří neprošli sítem voleb za jejich ochotu a vstřícnost
kandidovat za členy obecního zastupitelstva v následujícím volebním období a v případě zvolení pracovat pro
veřejnost.
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva jsem spolu s vyhodnocením volebního období
poděkoval všem členům obecního zastupitelstva za práci pro obec v minulém období. Mimořádné poděkování
patří p. Mileně Buhlové, která nejprve na MNV a později na OÚ pracovala dlouhých 29 let, z toho 12 let ve
funkci starostky, 4 roky ve funkci místostarostky a 20 let jako členka rady obce. Dále děkuji p. Margitě
Hruškové, p. Miroslavu Riedlovi, Ing. Stanislavě Ryšové, p. Petru Gaidovi a p. Vilému Kociánovi za práci
v obecním zastupitelstvu v letech 2006 – 2010. V těchto letech se nám podařilo realizovat stavbu „Obecní dům
Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy“, která umoţňuje vykonávat práci statní správy a samosprávy
v krásném, moderním prostředí. Přeji si, aby nás všechny motivovalo ještě k lepší sluţbě veřejnosti.
Naši spoluobčané svými hlasy v komunálních volbách rozhodli o sloţení nového 15-ti členného
obecního zastupitelstva na roky 2010 – 2014. Bude v něm pracovat 9 členů z minulého volebního období a 6
nových zastupitelů. Budu rád, kdyţ vzájemné vztahy budou zaloţeny na vzájemné důvěře, budou vstřícné a
otevřené nejen mezi členy obecního zastupitelstva, ale i mezi všemi našimi občany.
V nastávajícím období bude v našem zastupitelstvu opět pracovat 7 ţen a to je jen těsná menší polovina.
Jsem přesvědčen, ţe tento vysoký počet ţen bude mít tak jako v minulém období příznivý vliv, vytvoří dobrou,
příjemnou atmosféru při našich zasedáních a zajistí dobrou celkovou úroveň a kvalitu práce pro občany naší
obce.
Tak jako před čtyřmi roky, tak bych chtěl i letos vyzvat všechny občany k větší angaţovanosti o dění
v obci, větší účasti na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva a k předávání návrhů a námětů. Veřejná
práce v obci, to nemůţe být individuální práce jednotlivce. Jeden člověk neznamená nic. Bez vzájemné
spolupráce a vytváření týmů na přípravu a organizaci všeho, co se v obci děje a co je třeba udělat, nebudeme
postupovat dopředu. Rozvoj obce ustrne. Řešení je v zapojení co nejvíce občanů, nejen volených zástupců, do
práce ve výborech a komisích, ale i ve spolcích a společenských organizacích v obci a veřejném ţivotě. To je
směr, který můţe vést k úspěchu.
Na závěr bych chtěl ještě jednou všem poděkovat za důvěru. Přeji zvoleným členům obecního
zastupitelstva a zejména těm novým k úspěchu ve volbách vše nejlepší. Do nastávajícího období nám všem
v obci přeji hodně chuti a elánu, hodně nových podnětů do veřejné práce i tolik potřebnou trpělivost a dobrou
vzájemnou spolupráci, na kterou se upřímně těším. Věřím, ţe se nám společně bude dařit vytvářet příznivé
podmínky pro lepší a spokojenější ţivot v naší obci Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Poděkování
Sdruţení občanů Bohuslavic děkuje všem voličům za podporu našeho sdruţení ve volbách do
zastupitelstva obce. Vaše hlasy nám pomohly k vítězství ve volbách a zisku 4 mandátů pro naše kandidáty.
Jsme připraveni konstruktivně plnit roli zastupitelů a pracovat na realizaci našeho volebního programu.
S blíţícím se závěrem roku přejeme všem občanům klidné proţití vánočních svátků a úspěšné vykročení
do roku 2011.
Mgr. Gabriela Prchalová, Štěpánka Češlová, Eva Ilková, MVDr. Martin Ostárek
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Důleţitá sdělení
Výzva pro neplatiče!
Pravidelnými kontrolami účetních dokladů zjišťujeme, ţe stále jsou mezi námi občané, kteří dosud
nezaplatili za odebranou vodu z obecního vodovodu a za odvoz a likvidaci domovního odpadu. Kromě toho, ţe
jsme neplatiče upozornili na jejich povinnost uhradit dluţné částky individuálními dopisy, obracím se na
všechny dluţníky i v tomto zpravodaji. Vyzývám vás, abyste si ve vlastním zájmu ověřili, zda máte uhrazeny
faktury. A vás neplatiče důrazně ţádám, abyste uhradili svůj dluh nejpozději do pátku 10. 12. 2010 nebo se
dostavili na obecní úřad za účelem sepsání dohody na postupných částečných splátkách v dohodnutých
stanovených termínech. V opačném případě budeme muset, ač neradi, přistoupit v souladu s uzavřenou
smlouvou o odběru vody k zastavení hlavního uzávěru nebo dluhy vymáhat exekucí.

Zimní údrţba chodníků a místních komunikací
Uţ druhou zimu ukládá zákon o pozemních komunikacích uklízet komunikace a přilehlé chodníky
vlastníkům parcel, na nichţ komunikace a chodníky leţí. Za úklid průtahu obce je zodpovědná Správa silnic.
Úklid místních komunikací a chodníků v převáţné míře zajišťuje obec. Jen některé malé úseky jsou
v soukromém vlastnictví občanů, kteří si je rovněţ sami uklízejí. Odklízení sněhu z místních komunikací a
parkovišť bude v letošním roce zajišťovat soukromý zemědělec p. Duda se svým traktorem a pracovník
Opavice, a. s., p. Hrubý traktorem společnosti. Úklid chodníků a některých dalších ploch, kde se nedostane
velký traktor, bude zajišťovat obec svou technikou. Pro úplnost uvádím, ţe chodníky se budou udrţovat jen na
průtahu obce. Na místních komunikacích (ul Okruţní a část ul. Polní) se nebudou chodníky uklízet, rozšíří se
tak komunikace a zlepší se průjezd. Sděluji však, ţe na rychlé odklízení sněhu ze všech chodníků nemáme
potřebný počet pracovníků ani techniku. Očekávám proto, ţe občané naši situaci pochopí a s úklidem sněhu
nám pomohou tak jako v minulosti.
Upozorňuji rovněţ řidiče, aby svá auta parkovali na svých pozemcích nebo odstavných parkovištích a
neztěţovali úklid sněhu parkováním na komunikacích. Ohroţují tak bezpečnost provozu, poškození svých aut a
podstatně sniţují průjezdnost komunikací. Dopouštějí se přestupku, protoţe naše komunikace nejsou nikde tak
široké, aby mimo zaparkované vozidlo byl ještě jízdní pruh široký min. 3 m v kaţdém směru. Na případy
špatného parkování budu upozorňovat Policii ČR.

Upozornění na čerpání ţump
Nastávající zimní období a vánoční svátky mohou způsobit rychlé naplnění ţump na odpadní vodu a
ztíţení dojezdu potřebné techniky na odčerpání obsahu nebo odstranění ucpaných odpadů. Přeplněné ţumpy a
septiky s nahromaděným tuhým obsahem způsobují podstatné zhoršení kvality odpadních vod v kanalizaci a
Bohuslavickém potoku. Kromě šíření zápachu v okolí kanalizačních šachet a bezprostřední blízkosti
Bohuslavického potoku hrozí obci i finanční sankce za nedodrţení předepsaných limitů škodlivých látek
v pravidelně odebíraných vzorcích odpadních vod z kanalizačních výustí do potoka. Je vhodné proto vyuţít
poslední dny s příznivým počasím a provést potřebnou kontrolu a zajistit vývoz obsahu ţump.

Pracovní doba na Obecním úřadu Bohuslavice na Vánoce a Nový rok
Oznamujeme občanům, ţe Obecní úřad Bohuslavice bude v době od 23. 12. 2010 do 3. 1. 2011 pro
veřejnost uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. V době mezi svátky budou vykonávány jen činnosti nutné
pro chod úřadu. V případě mimořádné události nebo neodkladné nutnosti volejte mobil starosty obce Ing. Kurta
Kociána 724 184 394.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Upozornění pro řidiče
Předpokládám, ţe ke všem řidičům se dostala informace, ať jiţ prostřednictvím
sdělovacích prostředků nebo od svých příbuzných a známých, o povinné a bezplatné výměně
řidičských průkazů. (Účel výměny je v tom, aby po roce 2013 byl v ČR platný pouze jeden typ
ŘP). Ta je stanovena § 134 zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů následovně.
Řidičské průkazy vydané:
- od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007, jiţ je
po termínu,
- od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2010,
- od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.
Řidičské průkazy vydané dle bodů 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby
stanovené pro jejich výměnu. Řidičské průkazy vydané v období uvedeném v bodu 3 je moţné
měnit i v současné době. Z uvedeného vyplývá, ţe od 1. 5. 2004 je vydáván nový typ, tzv.
EURO řidičského průkazu, který musí mít kaţdý řidič nejpozději 1. 1. 2014. Důleţitá
informace je i ta, ţe 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. Sebou musí mít jednu
fotografií o rozměrech 3,5x4,5 cm odpovídající podobě ţadatele v době podání ţádosti,
stávající ŘP, doklad totoţnosti a vyplněnou „Ţádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na
pracovištích odboru dopravy. Pamatujte, ţe ţádost je nutno vyplnit a podepsat, proto kdo
pouţívá k takovým účelům brýle, vezměte je sebou.
Úřední hodiny pro veřejnost Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín:
Pondělí a středa 8 – 17 hod
Úterý a čtvrtek
8 – 14 hod
Pátek
lze objednat návštěvu přes internet
Bliţší informace je moţno získat na tel. č. 595 020 343 nebo na www.hlucin.cz.
Závěr:
Doporučujeme výměnu neodkládat. Koncem termínu lze očekávat fronty.
Kdo nestačil vyměnit svůj ŘP vydaný před 1. 1. 1994 nemusí zoufat a rovněţ nemusí
znovu absolvovat autoškolu. Můţe poţádat také o jeho výměnu, kterou ovšem nebude mít
zadarmo, ale za poplatek 50 Kč. Kdo usedne za volant s neplatným dokladem, toho můţe ve
správním řízení čekat pokuta ve výši 1 500 – 2 500,- Kč.
Informace o povinné výměně ŘP lze také najít na webových stránkách ministerstva
dopravy – www.vymentesiridicak.cz.
Ing. Robert Vitásek
Vedoucí odboru dopravy MěÚ Hlučín
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Stručně o dani z nemovitostí na rok 2011
Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí,
nemovité stavby, tj. stavby spojené se zemí pevným základem, nacházející se na území České republiky, pro
které byl vydán kolaudační souhlas nebo stavby uţívané před vydáním kolaudačního souhlasu, stavby způsobilé
k uţívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu a
uţívané, nebo stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhají a
uţívané nebo podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů dokončené, byty včetně podílu na
společných částech stavby, které jsou samostatně evidovány v katastru nemovitostí, (dále jen“byty“), a
nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou samostatně evidovány v katastru
nemovitostí (dále jen“samostatné nebytové prostory“).
Přiznání k dani z nemovitostí podává poplatník daně. Je-li poplatníků daně z téhoţ předmětu více, podá
daňové přiznání pouze jeden z nich jako společný zástupce nebo společný zmocněnec. Podá-li daňové přiznání
jeden z poplatníků mající vlastnická nebo jiná práva k téţe nemovitosti za celou nemovitost, povaţuje se tento
poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce, nebo pokud
nepodají samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly za podmínek uvedených v následujícím
odstavci.
Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze
spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, (dále jen „podíl na pozemku“), nebo za
spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatného nebytového prostoru (dále jen „podíl na stavbě“), má
povinnost podat daňové přiznání kaţdý spoluvlastník za svůj podíl na pozemku nebo za svůj podíl na stavbě
samostatně. V tomto případě přiznává a platí kaţdý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani
odpovídající jeho podílu na pozemku nebo stavbě. Tento postup však nelze uplatnit u pozemku evidovaného
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Jestliţe některý ze spoluvlastníků pozemku nebo stavby
daňové přiznání nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového
přiznání. Obdobně se postupuje při zdaňování spoluvlastnického podílu na bytu nebo samostatném nebytovém
prostoru, jakoţ i spoluvlastnického podílu na pozemku, u něhoţ je spoluvlastnictví podle zvláštního právního
předpisu (např. zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů) odvozeno od vlastnictví
bytu nebo samostatného nebytového prostoru.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Pro vyměření daně z nemovitostí je rozhodný stav k 1. lednu
zdaňovacího období (příslušného kalendářního roku), na který je daň vyměřována. Ke změnám skutečností
rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíţí.
Poplatník daně můţe být fyzická nebo právnická osoba.
Poplatníkem daně z pozemků je:
- vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně organizační sloţka státu
nebo státní organizace, zřízená podle zvláštních právních předpisů, případně právnická osoba, které se právo
uţívání změnilo na výpůjčku podle zvláštních právních předpisů,
- nájemce pozemků,
- u pronajatých pozemků, které jsou v katastru nemovitostí evidovány zjednodušeným způsobem,
- u pronajatých pozemků spravovaných Pozemkovým fondem ČR nebo správou státních hmotných rezerv nebo
u pozemků převedených na základě rozhodnutí o privatizaci na MF,
- uţivatel pozemků – není-li vlastník pozemku znám nebo jde-li o pozemky, jejichţ hranice v terénu vznikly po
předání pozemků jako náhradní za původní pozemky sloučené.
Poplatník daně ze staveb je:
- vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru,
- jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví ČR, je poplatníkem daně organizační
sloţka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních předpisů, nebo právnická osoba, které se právo
trvalého uţívání změnilo ve výpůjčku podle zvláštního právního předpisu,
- nájemce v případě, ţe se jedná o pronajaté stavby a samostatné nebytové prostory, s výjimkou staveb
obytných domů a bytů, spravované Pozemkovým fondem ČR, Správou státních hmotných rezerv nebo
převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na MF. Nejsou-li uvedené stavby a samostatné nebytové
prostory pronajaty nebo jedná-li se o domy či byty, jsou poplatníky daně tyto subjekty.
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Přiznání k dani z nemovitostí se podává vţdy místně příslušnému správci daně, jímţ je ten finanční
úřad, v jehoţ obvodu územní působnosti se předmět daně nachází. Přiznává-li se více nemovitostí v obvodech
územní působnosti více finančním úřadům, podává se daňové přiznání u kaţdého z nich samostatně.
Lhůta pro podání daňového přiznání – řádného nebo dílčího přiznání, případně opravného přiznání, je
podáno včas nejpozději dnem 31. ledna zdaňovacího období.
Poplatník je povinen si v daňovém přiznání daň z nemovitostí sám vyčíslit a uvést údaje, jakoţ i další
okolnosti rozhodné pro vyměření daně.

DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY!
Nepodá-li poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, ačkoli měl tuto povinnost, nebo učiní-li
tak po stanovené lhůtě a toto zpoţdění je delší neţ 5 pracovních dnů, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za
opoţděné tvrzení daně ve výši 0,05% stanovené daně za kaţdý následující den prodlení, nejvýše však 5%
stanovené daně. Pokud by takto vypočtená částka pokuty byla niţší neţ 500,--Kč, činí výše pokuty za opoţděné
tvrzení daně 500,--Kč.
Změnu ostatních údajů je poplatník povinen oznámit finančnímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy nastala
(tj. především změnu údajů o poplatníkovi, případně změnu v zastupování, atd.).
Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně proto, ţe se v průběhu zdaňovacího
období změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhoţ správce daně, které
u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinna oznámit tuto skutečnost správci
daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.
Daň z nemovitostí je splatná:
a) u ostatních poplatníků daně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u poplatníků daně ve dvou splátkách, nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000,--Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou, a
to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při
vyšší částce. Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí nacházejících se v územním
obvodu jednoho správce daně méně neţ 30,- Kč a není-li stanoveno jinak, daň se neplatí, avšak povinnost podat
daňové přiznání trvá.
Není-li splatná částka daně uhrazena nejpozději v den její splatnosti, počítá se za kaţdý den prodlení,
počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti aţ do dne platby, úrok z prodlení.
FÚ v Hlučíně, daň z nemovitostí
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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/.

Listopadové akce pro vycházející ţáky
Stejně jako kaţdý rok se i letos věnujeme vycházejícím ţákům a snaţíme se jim poradit při
volbě střední školy. Ţáci měli letos opět moţnost navštívit akci s názvem „Informa“ (4. 11. 2010).
Jednalo se o prezentační výstavu učebních a studijních oborů pro školní rok 2011/2012. Akce se konala
na Střední škole technické v Opavě a zúčastnili se jí ţáci 9. i 8. třídy. Nejprve měli moţnost si
prohlédnout prostory školy, školní dílny i počítačové učebny, poté si ve školní tělocvičně prošli
výstavní stánky jednotlivých středních škol a nasbírali si jejich informační letáčky.
Kromě Informy se ţáci zúčastnili také několika exkurzí: 4. 11. to byla exkurze v Ostroji a. s.,
exkurze na Střední škole průmyslové a umělecké, a jiţ tradičně exkurze na Úřadu práce v Opavě. Tato
exkurze proběhla 11. 11. 2010 a zúčastnili se jí ţáci 9. třídy. Informační a poradenské středisko pro
volbu povolání ţákům nabízí podrobné informace o jednotlivých povoláních, informace o středních
školách v kraji a také nejnovější informace o uplatnění jednotlivých profesí na trhu práce v našem
kraji. Ţáci mají moţnost si ve středisku vyzkoušet počítačové testy zaměřené na výběr profese, mohou
shlédnout filmy o jednotlivých profesích, a tak se snadněji rozhodnout, čemu by se chtěli v budoucnu
věnovat a jakou střední školu vybrat.
Mgr. Lucie Komárková, výchovná poradkyně

Soutěţ mladých zoologů
Po loňském úspěchu, kdy ţáci
naší školy postoupili do finálového
kola „Soutěţe mladých zoologů“,
se i v letošním
školním
roce
zúčastnili této soutěţe, tentokrát na
téma Pěvci ČR.
Za naší školu byla vyslána 3
soutěţní druţstva tvořena ţáky 8. a 9.
třídy:
1. druţstvo – Breuer Lukáš, Štefek
Petr, Freisler Michal, Cyrus
Jakub
2. druţstvo – Holubková Anna,
Steffková Eliška, Janošová Marie,
Hřívová Klára, Vitásková Monika
3. druţstvo – Miketa Martin, Cigán Petr, Zelinová Vanda, Poštulková Martina, Sýkorová Martina
Soutěţ proběhla v areálu Zoo Ostrava ve výukovém centru, kde v průběhu týdne 8. – 12. 11. 2010
bojovalo o finálové pozice 187 druţstev za I. kategorii (ţáci 6. a 7. třídy) a 245 druţstev za II. kategorii
(ţáci 8. a 9. třídy). Bohuţel se našim druţstvům letos nepodařilo obsadit finálové pozice. Všechna naše
druţstva se však umístila v první polovině výsledkové listiny a za to jim patří pochvala za velmi
pěknou reprezentaci naší školy.
Šárka Hulvová
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Datel 2010
16. listopadu 2010 se uskutečnil 12. ročník soutěţe v psaní textu na PC ţáků základních škol
s názvem Datel 2010. Tato soutěţ se konala na Obchodní akademii v Opavě. Zúčastnilo se jí přes 80
ţáků z 11 základních škol Opavy a okolí. Naši školu reprezentovali ţáci 9. třídy. 10. místo obsadila
Martina Poštulková, 12. místo Adéla Gaidečková, 13. místo Martina Sýkorová a 16. místo Vanda
Zelinová. Ostatní ţáci se umístili do 50. místa (z celkem 80). Celková výsledková listina je zveřejněna
na webových stránkách školy. Všem ţákům deváté třídy děkujeme za účast.

Výstava betlémů v Muzeu Hlučínska
Stejně jako v předchozích letech jsme se zapojili do výstavy betlémů, které se zúčastňují školy
hlučínského regionu. Muzeum Hlučínska letos pořádá jiţ 7. ročník vánoční výstavy s názvem Ten
vánoční čas, která se uskuteční ve dnech 4. 12. 2010 aţ 2. 2. 2011. Betlémy hodnotí návštěvníci
vhozením hlasu do hlasovací schránky, tři nejúspěšnější budou oceněni věcnými cenami. Byli bychom
rádi, kdybyste nás podpořili a tuto výstavu navštívili.

Mezinárodní soutěţ Pod modrou oblohou
Jako kaţdoročně se ţáci naší školy zúčastnili 6.
ročníku mezinárodní výtvarné soutěţe Pod modrou
oblohou (propojení výtvarné výchovy a práce
s počítačem). Téma letošní soutěţe je „radost“.
V hodinách Počítačové grafiky ţáci 8. třídy Jakub
Cyrus, Petr Štefek, Martin Veverka, Vendula
Viktorinová, Denisa Roţanská a Natálie Konečná
vytvářeli obrázky v programu Malování. Obrázky ţáků
si můţete prohlédnout na webových stránkách školy.
Vyhodnocení soutěţe proběhne v únoru 2011.
Mgr. Karla Poštulková

Mistrovství světa v tanečních formacích latino show 2010
Ve dnech 5. - 7. 11. 2010 se uskutečnilo v Libereckém
Babylonu Mistrovství světa v tanečních formacích latino show.
Liberec se tak jiţ podruhé připojil do mezinárodní rodiny tanečních
měst, míst, kde se organizují oficiální šampionáty International Dance
Organization. Mistrovství Preciosa World Dance latino festival 2010
proběhlo na vysoké taneční úrovni, zúčastnilo se ho 21 zemí z celého
světa a více jak 1300 tanečníků, kteří předvedli ve dvou sálech Centra
Babylon asi 3000 divákům své taneční umění v rámci různých stylů
dance formation. Nejúspěšnější výpravou se stala výprava České
Republiky a nejúspěšnější školou TaPŠ ILMA Mgr. Ilony Šulcové,
která celkem nasbírala 12 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile.
Českou Republiku úspěšně reprezentovala i ţákyně naší
Základní školy Adriana Matýsková. V kategorii sól latino show si
Adriana vytančila úţasné 15. místo. V juniorské kategorii malých
skupin obsadila spolu s dalšími čtyřmi tanečníky 7. místo. Adriana si
tak tímto úspěchem ukončila taneční sezónu roku 2010 a uţ teď
poctivě trénuje na další rok. Přejme ji proto i v příštím roce hodně
úspěchů při reprezentaci naší vesnice a České Republiky v
mezinárodních kláních.
Eva Ilková, foto: archiv rodiny
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Zprávičky z naší školičky
Divadélko Smíšek
Podzimní
období
přišlo zpříjemnit dětem
naší mateřinky divadélko
Smíšek a to s pohádkovou
hrou O rybáři a zlaté rybce.
Pokud Vám název této hry
připomíná onu známou
pohádku, pak jste se
nespletli. Zápletka byla
zcela stejná, ale nebyli by
to herci Smíšku, kdyby si
některé části pohádky
zcela pozměnili. A tak se
rybář, který chytil onu
kouzelnou rybu, rozhodne
stát nejdříve slavným
zpěvákem. A protoţe
nakonec zjistí, ţe zpívat
vůbec neumí, poprosí zlatou rybu, aby ho proměnila v prezidenta naší republiky. Nakonec tomu všemu
udělá přítrţ rybářova ţena, která díky svému přání získá zpátky svého muţe, ze kterého se stane
manţel k pohledání. A poučení pro děti? Je lepší být chudý a ţít s těmi, kteří Vás mají rádi, neţ být
slavný a bohatý a ţít zcela sám.
Foto + text Eva Ilková

prosinec 2010

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 216

Stránka 15 z 24

Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Vážení sportovní přátelé.
Pro poslední letošní zpravodaj jsme připravili vyhodnocení podzimní části sezony a
krátkou rekapitulaci činnosti v areálu SK Bohuslavice.
První významnou akcí byla brigáda na rekonstrukci Obecního domu Bohuslavice, při které jsme
pomáhali při demontáţi střechy a získali materiál na připravované zastřešení části parketu na hřišti.
Následovalo kácení stromů podél ulice K Velkému dvoru a výsadba nových stromků na uvolněné
místo. Koncem léta se začalo s dlouho připravovanou akcí (asi 5 let), kterou bylo vybudování
ochranných sítí za brankami. Díky panu Josefu Mikettovi a Janu Stočkovi, kteří zorganizovali několik
brigád, se podařilo toto dílo dokončit. Velký dík patří všem, kteří se prací zúčastnili. Do konce roku
plánujeme vykácení bříz u autobusové zastávky, a pokud počasí dovolí i zahájení stavby nového plotu
u ulice K Velkému dvoru.
A nyní jiţ informace o sportu.

„MINI“ ŢÁCI
Naši nejmenší se v zimním období scházeli kaţdý pátek v tělocvičně naší ZŠ. Spolu s trenérem
p. Pavlem Halfarem jsme pravidelně vítali asi 15 dětí. Kluky, ale i holky mezi 5-10 lety, kteří
projevovali to pravé fotbalové nadšení. Poté, co se umoudřilo počasí, jsme přesunuli tréninky na naše
hřiště a začali se scházet pravidelně kaţdé úterý a pátek. Před prázdninami jsme odehráli přátelské
utkání v Darkovičkách, kde jsme prohráli 4:1. Pak následovalo na závěr jara atraktivní utkání rodičů
proti dětem, které skončilo po tuhém boji remízou 7:7. Toto utkání se setkalo aţ překvapivě s velikou
účastí rodičů. Pro děti bylo připraveno občerstvení a rodiče se občerstvili kaţdý dle chuti. V době
prázdnin měly děti volno. Poté ukončil činnost u MINI ţáků p. Pavel Halfar, kterému bych chtěl tímto
poděkovat za spolupráci. Po prázdninách se do naší přípravy benjamínků zapojil p. Jiří Mika. Opět
jsme se scházeli v úterý a pátek. Odehráli jsme 3 přípravná utkání opět v Darkovičkách, kde jsme
prohráli 3:0 a 2x proti Dolnímu Benešovu. Jedno utkání jsme vyhráli 7:4 a druhé remizovali 4:4. Tato
utkání ukázala mírné zlepšení, ale pořád je před námi hodně tvrdé práce.

ŢÁCI
Ţákovské druţstvo vedli v podzimní části sezóny p. Alois Robenek a p. Lubomír Škrob. Po
odchodu starších chlapců se v podzimní části ţákům příliš nedařilo. Několik utkání prohráli velmi
nešťastně o gól. Teprve v závěru získali první vítězství a také bod za remízu. Přesto přezimují na
posledním místě tabulky. Věříme, ţe v jarní části sezóny se štěstěna přikloní na naši stranu a ţáci
postoupí tabulkou vzhůru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Háj ve Slezsku
Šilheřovice
Hať
Hněvošice
Štěpánkovice
Darkovice
Píšť
Vřesina
Bohuslavice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
5
4
3
2
2
1
1

2
2
1
3
1
1
1
2
1

0
1
2
1
4
5
5
5
6

30: 5
29: 10
22: 15
32: 10
13: 15
6: 19
5: 24
8: 30
6: 23

20
17
16
15
10
7
7
5
4

( 8)
( -1)
( 1)
( 0)
( -2)
( -5)
( 7)
( -4)
(-11)
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DOROST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Litultovice
Strahovice
Vřesina
Bohuslavice
Darkovičky
Háj ve Slezsku
Bolatice
Píšť
Darkovice
Sluţovice
Moravice
Šilheřovice
Jakartovice
Komárov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
11
8
7
6
6
6
5
4
4
4
3
2
1

0
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1

0
1
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
11

61: 12
85: 16
52: 26
41: 38
31: 25
39: 38
42: 44
27: 36
20: 38
18: 36
28: 54
21: 29
16: 52
18: 55

39
34
26
23
20
20
19
17
14
14
13
11
8
4

( 15)
( 16)
( 5)
( 2)
( 2)
( -1)
( -2)
( 17)
( -7)
(-10)
(-11)
(-10)
(-13)
(-14)

Dorostenecké
druţstvo
zaznamenalo
po
slabších
výsledcích
minulých
let
výkonnostní vzestup a jiţ od
začátku podzimní části sezóny se
usadilo v horních patrech tabulky.
Zásluhu na tom jistě má i příchod
zkušených hráčů Jana Janoše a
Ondřeje Posledního, který se stal
jednoznačně nejlepším střelcem
druţstva. Poděkování za obětavou
práci patří trenérům Petru Janošovi
a Josefu Kocurovi.

MUŢI „B“
Naše ,,B“ muţstvo, pod
vedením trenéra Daniela Buhly,
dosahovalo střídavých výsledků.
Mrzí
zejména
neschopnost
muţstva získávat body v domácích
utkáních. Naštěstí se muţstvo
dokázalo semknout při zápasech
venku a vozit body odtud, a to
mnohdy ve sloţitých situacích,
kdy na zápasy jelo jen 11 hráčů.
Tato skutečnost zajistila ,,B“ týmu
7. příčku v tabulce a relativní klid
do jarních bojů o body. Nejlepšími
střelci jsou sedmigólový Radek
Babiš, který je následován jen o
gól ,,horším“ Danielem Buhlou.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bolatice "B"
Kobeřice "B"
Štěpánkovice "B"
Sudice
Strahovice "B"
Dobroslavice
Bohuslavice "B"
Bělá
Oldřišov "B"
Budišovice
Háj ve Slezsku "B"
Píšť "B"
Velké Hoštice "B"
Hať "B"

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
11
10
7
7
6
5
5
4
4
4
2
3
2

0
0
1
1
0
1
2
1
3
2
1
3
0
1

0
2
2
5
6
6
6
7
6
7
8
8
10
10

43: 14
40: 22
36: 17
38: 28
23: 29
22: 25
30: 32
29: 27
24: 32
17: 27
21: 30
23: 36
18: 36
26: 35

39
33
31
22
21
19
17
16
15
14
13
9
9
7

( 18)
( 12)
( 10)
( 4)
( 0)
( -2)
( -4)
( -2)
( -3)
(-10)
( -8)
( 9)
(-15)
(-17)

34: 15
36: 18
20: 18
23: 20
23: 22
17: 15
21: 22
18: 23
18: 23
22: 23
19: 24
12: 19
21: 30
19: 31

U prvního muţstva došlo
během letní přestávky k výměně
trenéra, kterým se stal Tomáš
Pohorelli. Sezóna začala pro náš tým
výborně a po skvělých výkonech
v úvodních dvou zápasech jsme měli
na kontě plný bodový zisk. Po
těchto zápasech nastal výkonnostní
útlum a muţstvo se po nevýrazných
výkonech a několika smolných
utkáních, kdy jsme body ztráceli
v samém závěru zápasů, začalo
propadat tabulkou.
(pokračování na další straně)

MUŢI „A“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavoj Bruntál
Polanka
Velké Hoštice
Slavkov
Bílovec
Ludgeřovice
Krásné Pole
Mokré Lazce
Bohuslavice
Štěpánkovice
Kobeřice
Bolatice
Vratimov
Šilheřovice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
4
3
3
3

4
5
4
3
5
3
6
4
3
5
2
4
2
2

1
1
3
4
3
5
3
5
6
5
7
6
8
8

28
26
22
21
20
18
18
16
15
14
14
13
11
11

( 10)
( 8)
( 4)
( 0)
( 2)
( 0)
( -3)
( -2)
( -6)
( -7)
( -7)
( -8)
(-10)
( -7)
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V druhé polovině podzimní části se muţstvo částečně vzpamatovalo a získalo další body.
Bohuţel poslední těţká utkání se silnými soupeři z prvních míst tabulky nám nevyšla a tak se po
podzimní části sezóny nacházíme na 9. místě tabulky s 15 body. Nejlepšími střelci muţstva se stali
Dihel Radek s 5 brankami a Strýček Michal se 4 vstřelenými brankami.
Detailnější informace o průběhu jednotlivých zápasů najdete na www.skbohuslavice.cz.
V závěru roku připravuje sportovní klub tradiční akce. Na 26. 12. 2010 je naplánován tradiční
turnaj v nohejbalu – „Memoriál Jana Kotzura“. O několik dnů později 30. 12. 2010 zveme příznivce
stolního tenisu na turnaj ,,PING – PONG BUSLAVICE OUPEN“. Bliţší informace o připravovaných
akcích získáte na internetových stránkách Obce Bohuslavice a na plakátech.
Dále připravujeme Sportovní ples s kapelou DRUHÁ MÍZA z Dolního Benešova. Ten se
uskuteční 4. 2. 2011. Těšíme se na Vás.
V únoru se také bude konat valná hromada SK Bohuslavice.
Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům a všem příznivcům za přízeň, kterou jste
věnovali našim hráčům a klubu v průběhu celého roku. Přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce a
mnoho zdraví a úspěchů v roce 2011.
Vedení SK Bohuslavice

Řádky z ledního hokeje
V listopadu se bohuslavickým hokejistům bohuţel příliš nedařilo. Ze tří odehraných utkání dvě
prohráli. Nejprve sice porazili Monaco, ale poté prohráli smolně s Mexikem a bez bodu odešli i ze
střetnutí s Kozmicemi. V průběţné tabulce soutěţe jsou Buldoci na čtvrtém místě.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
HC Buldoci Bohuslavice - HC
Průběţná tabulka AHL:
1. HC STK
2. HC Buly Aréna
3. HC Kozmice
4. HC Bohuslavice
5. HC Čas Mančaft
6. HC Horní Lhota
7. HC Bolatice
8. HC Monaco Kouty
9. HC Mexiko
10. HC Isotra

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
7
7
6
6
6
6
4
4

0
0
1
0
1
1
0
0
1
0

6:2
7:8
3:6
1
1
2
3
3
3
4
4
5
6

98:13
75:37
47:29
67:40
45:27
59:51
54:42
44:37
54:46
41:46

18
18
15
14
13
13
12
12
9
8

atd.

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v prosinci:
So
11. 12. 2010 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Út
14. 12. 2010 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
Po
20. 12. 2010 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
Po
27. 12. 2010 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěţe a rozpis
všech utkání naleznete na internetové stránce: http://www.bulyarena.cz/sportoviste/ahl/?season=8/.
Jiří Kocián
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Řádky z kultury
Kouzlo a vůně perníku
Letošní 4. ročník výstavy Kouzlo a vůně
perníku byl na téma „Pohádkový buslavský
les“. Po loňském ročníku, ve kterém perníkářky
a perníkáři zazářili svými výtvory, byli všichni
nedočkaví, jak se poperou s letošním tématem.
A pokud jste na pohádkovou výstavu zavítali,
určitě se mnou budete souhlasit, ţe perníkové
výtvory byly opravdu kouzelné a všem se
povedly. Nejen z úst pořadatelů, ale i
návštěvníků, si všichni, kteří se rozhodli přispět
svými perníkovými skvosty, zaslouţí veliké
poděkování. Vţdyť bez nich by tato výstava
neměla smysl.
Chválu si zaslouţí i pořadatelé, kteří se
opět letos rozhodli pomoci dobré věci a věnovali výtěţek dobrovolného vstupného na konto
Adventních koncertů ČT. Jejich jménem bych chtěla poděkovat všem, kteří na toto konto přispěli –
výtěţek činí 5692,- Kč. Ve stáncích si mohli návštěvníci zakoupit výborné občerstvení a třeba i
nějakou maličkost pro své blízké pod stromeček a to i z chráněné dílny Charity. Nejen pro děti si opět
připravily maminky Jeţíškovu výtvarnou dílnu a tak v dětských rukách vznikaly krásné vánoční
ozdoby, taštičky na dárky nebo ozdobné kolíčky. U stánku včelařů si pak mohli všichni vyzkoušet
vlastnoručně vyrobit svíčku ze včelího vosku a nazdobit si perníček.
První adventní víkend je v naší obci uţ neodmyslitelně spjatý s touto výstavou a přejme si, aby
to tak zůstalo nadále a mohli jsme se v příštích letech opět těšit na další neopakovatelné adventní dny
provoněné perníkem, jehličím a medovinou.
Foto a text Eva Ilková

Oříškoviny
BÁL S OŘÍŠKY aneb HAWAII DANCE PARTY
A co takhle v lednu na Havaj? Pravou havajskou atmosféru s nezbytnými míchanými nápoji a špetkou
prosluněného exotického prostředí si máte moţnost vychutnat 7. ledna na jiţ v pořadí čtvrtém oříškovském
plese. Letos mezi námi přivítáme „TOP moderátorku“ Mahulenu Bočanovou, která nás bude plesem provázet,
svými hity nás roztančí známý YOYO BAND, poté to rozjede oblíbený Naboo Band. A aby byla iluze
„HAWAII DANCE PARTY“ dokonalá, předvedou se krásné havajské tanečnice a zvláštními body programu
bude vystoupení osmičlenného bubenického seskupení či tanec havajských bojovníků. Nebude chybět ani
tématicky laděná tombola. Šaty ani smokingy nejsou na „pláţi“ podmínkou. Přijďte se s námi pobavit,
vstupenky a rezervaci míst u stolů je moţné zajistit u Mgr. Zdeňky Birtkové (tel. 604 543 518).

MIKULÁŠ S OŘÍŠKY
Opět přichází čas Adventu a s ním je spojený i svátek sv. Mikuláše. V předvečer tohoto svátku –
v neděli 5. 12. od 17 hodin budeme společně očekávat příchod Mikuláše s anděly, ale také čerty. Pro všechny
děti bude mít jistě připraveno něco dobrého, a aby nebylo líto také dospělým, tak si mohou čekání zkrátit
popíjením ďábelských a andělských nápojů nebo zakousnout na pekelném ohni opékanou klobásu. Takţe
zveme všechny dětičky – připravte si modlitby či básničky a přijďte v neděli od 17-18 hod před Obecní dům
v Bohuslavicích pro mikulášské balíčky.
Občanské sdruţení Bohuslavický Oříšek
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Náboţenský ţivot (32.)
Pro náboţenské okénko Zpravodaje mě pro měsíc prosinec zaujal významný světec a církevní
učitel Ambroţ. Je to i tím, ţe jsem včelař a ctím sv. Ambroţe jako patrona včelařů spolu s ostatními
včelaři na celém světě.
Ambroţ se narodil v Trevíru v Německu pravděpodobně v roce 339 v rodině vysokého
římského úředníka, prefekta Galie. V mládí se mu dostalo vynikajícího vzdělání. Po smrti otce se
rodina odstěhovala zpět do Říma, kde nastoupil politickou dráhu. Jako politik byl velmi úspěšný a brzy
byl jmenován konzulem v Miláně. Rýsovala se mu slibná politická kariéra. V tu dobu však došlo v
Ambroţově ţivotě k obratu. Kdyţ se pokusil sjednat smír po smrti milánského biskupa mezi svářenými
stranami, byl bez vlastních ambicí zvolen sám novým biskupem. To ještě nebyl ani pokřtěn. Krátce po
svém křtu, 7. prosince 374, byl na biskupa vysvěcen. Prvním činem v této nové funkci bylo, ţe rozdal
mezi chudé svůj majetek. Pak se s vervou pustil do studia teologických textů, zvláště řeckých
církevních učenců. Záhy se pak stal jedním z nejvyhledávanějších kazatelů. Měl zvláštní charisma,
které přitahovalo k němu zástupy lidí, a ti přijímali učení církve a dávali se pokřtít. Mezi nimi byl i
známý světec Augustin, který se svému učiteli brzy vyrovnal. Ambroţ se během své biskupské sluţby
stal důleţitým a vyhledávaným poradcem panovníků i duchovních. Tehdejší vládce usměrňoval, kdyţ
měli snahu zasahovat do církevních záleţitostí, prohlášením: „Císař stojí uprostřed církve a ne nad
církví“ a tím odkazoval vladaře do patřičných mezí. Významné místo zastával Ambroţ v tehdejší době
i v kulturních záleţitostech. Byl básníkem, skladatelem a spisovatelem. „Ambroziánský chvalozpěv“,
liturgický zpěv milánské církve, se stal trvalým pojmem. Chvalozpěv jako modlitbu můţete najít v
Kancionálu na straně 89. Jako první pouţil pro eucharistickou oběť název „mše“, který pouţíváme
dodnes. Ambroţ zemřel po velmi činorodém ţivotě 4. dubna 397. Jeho památku církev slaví v den jeho
vysvěcení na biskupa – 7. prosince – od 11. století. Místo pozemského odpočinku nalezl v Miláně v
bazilice, kterou sám nechal postavit a zasvětil ji sv. Gervasovi a Protasovi. Po jeho pohřbu byla tato
bazilika pojmenována po něm. Dnes je moţno vidět jeho ostatky ve skleněném sarkofágu v tomto
chrámě.
Sv. Ambroţ je uctíván jako jeden ze čtyř velkých západních církevních učitelů (sv. Řehoř,
Ambroţ, Augustin a Jeroným). Všechny čtyři máme vymalovány v našem kostele na freskách v
obloucích oken nad oltářem. Výjev sv. Ambroţe můţete najít v okně vpravo přímo nad dveřmi do
sakristie a poznáte ho, ţe má u nohou včelí úl.
Jako svého patrona jej uctívají italská města Milán a Bologna; dále jsou to včelaři a zpracovatelé
včelího vosku. K tomu patronátu se sv. Ambroţ dostal ne proto, ţe by byl sám včelařem, ale ţe byl
pilný ve svém ţivotě, jako jsou včely. A včelaři i v naší republice jsou mu vděční za jeho ochranu a
z vděčnosti pořádají kaţdým rokem pouť na Sv. Hostýně, kde u baziliky postavili a nechali posvětit
jeho sochu.
Leo Dominik, kronikář
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Advent
Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
to Slovo bylo Bůh.
Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic,
co jest. V něm byl život
a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí
a tma je nepohltila.
(evangelium sv. Jana 1, 1-5)
Doba adventní i vánoční nám přináší připomenutí dvou skutečností. Ţe Slovo, které se stalo
tělem, přebývá mezi námi. Ţe světlo, které přišlo s Ním, prozařuje naše kaţdodenní starosti. Přeji vám
i sobě, abychom během tohoto krásného období byli otevření pro Boţí slovo a světlo Jeţíšovy
blízkosti.
P. Kazimír Buba, farář
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Hasiči
Ukončení sezóny
Sbor dobrovolných hasičů má v současné době dvě soutěţní druţstva, a to soutěţní druţstvo ţen
a soutěţní druţstvo ţáků. Ukončením letní sezóny skončily soutěţe druţstvu ţen, které se v letošním
roce účastnilo celkem 15 soutěţí. Tato nízká účast navštívených soutěţí byla poznamenána maturitním
obdobím 3 členek, proto nebylo moţné absolvovat větší počet jednotlivých soutěţí. I kdyţ nebyly
přípravy na soutěţe tak intenzivní jako v minulých létech, tak i při malém mnoţství absolvovaných
soutěţí se můţe druţstvo ţen pochlubit dobrými výsledky. Ani v jednom případě nebyla soutěţ
nedokončená, obsadily jedno první místo a několik hodnocených míst. Do nadcházejícího období roku
2011 se chtějí ţeny dobře připravit, tento letošní
výpadek dohnat a výsledky ještě zlepšit.
Druţstvo mladých se představilo rodičům,
příbuzným a veřejnosti v měsíci září, ve stísněných
prostorách hasičské zbrojnice, se svým uměním,
které je moţno shlédnout na hasičských stránkách
obecního internetu. V současné době ještě mládeţ
pokračuje ve své přípravě, jelikoţ soutěţe mládeţe
probíhají hlavně na podzim a na jaře. Jiţ si zkusili
účast na mládeţnických soutěţích, kde zjistili, jak je
nutno usilovně bojovat, nemůţe se nic podcenit, aby
se dosáhlo dobrých výsledků. I tak můţeme
konstatovat, ţe v tomto prvním soutěţním roce se
neztratili, naopak byli svými dobrými výsledky
překvapením pro některá druţstva.
V sobotu 27. 11. 2010 se účastnili posledního soutěţního klání v Neplachovicích, kde proběhla
jedna ze základních disciplín soutěţe mladých a to uzlová štafeta. V této soutěţi dosáhlo naše druţstvo
dvanáctého místa z třinácti. Soutěţ nebyla jen o souboji mezi pětičlennými druţstvy, ale také soubojem
jednotlivce proti jednotlivci. Maximální soustředění rukou a vynikající šikovností se jako jednotlivec
z našeho týmu dostal do osmifinále Jiří
Lasák. Ten však na svého protivníka
nestačil rychlostí a v posledním uzlu
,,Úvazu na proudnici“ zaváhal. Ztratil pár
vteřin na to, aby zvítězil a umístil se tak na
krásnějším a lepším 8. místě. I přesto, ţe to
byl náš první ročník, musím konstatovat, ţe
kluci do toho dali veškerou svoji sílu a
snahu, aby se umístili na co nejvyšší moţné
příčce.
Obě soutěţní druţstva nechtějí v
zimním období zahálet a svou fyzickou
kondici budou zlepšovat návštěvou
tělocvičny, kde se budou zároveň i
připravovat na další soutěţní období.
Robert Lasák – starosta SDH
Kubík Petr a Borzutzký Petr – vedoucí mladých hasičů, foto: Petr Kubík
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Společenská kronika – naši jubilanti v prosinci 2010
Kocur Karel
Šimo Josef
Štefek Heribert
Vitásková Jana
Vitásek Heřman
Kociánová Adéla
Boczková Valtrauda
Nevímová Boţena
Heisigová Anna
Birtek Jan
Miketa Josef
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání do dalších let.
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
jana.janosova@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
Redakce e-mail:
fotoeva7@gmail.com
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