Číslo 217

Leden 2011

Váţení spoluobčané,
je samozřejmou pravdou, ţe ta
nejkrásnější období v lidském ţivotě uběhnou
velice rychle a neţ si je stačíme uvědomit,
vychutnat a proţít, jsme postaveni před
skutečnost, ţe uţ nám zůstávají na všechno jen
vzpomínky. A tak to bylo i s letošními
Vánocemi. Pokusme se však společně tento
krásný čas prodlouţit i do dalších dnů nového
roku 2011. Nemusíme si dávat dárky kaţdý
den. Ale jsou dárky, které nic nestojí, jako je
láska, vlídné slovo, vzájemná ohleduplnost, čas
pro druhé, tolerance, odpuštění, radost,
optimismus…
Škoda, ţe severská zima, která k nám
přišla uţ na konci listopadu, si vybrala své
volno právě na Štědrý den. Namrzající déšť
způsobil problémy na chodnících, v dopravě a
představení ţivého Betlému na farní zahradě
mělo nezvyklou deštníkovou kulisu.
Prosinec byl ve znamení Adventu,
Mikulášské nadílky a příprav na Vánoce.
Všechny události byly v naší obci tradičně
doprovázeny krásnými společenskými akcemi,
které připravovala obec ve spolupráci
s mateřskou a základní školou, farností a spolky
a organizacemi působícími v obci. Oba
jarmarky s bohatým kulturním programem,
doplněné výstavami perníků a betlémů měly velký ohlas u spoluobčanů i návštěvníků z okolí. Náš
kostel Nejsvětější Trojice se několikrát změnil v překrásnou koncertní síň při koncertu ţesťového
kvintetu nebo vánočním vystoupení dětí a chrámového sboru. V divadelní jeviště se zase změnila farní
zahrada při představení ţivého betlému, který nacvičila a předvedla Bohuslavická schola. Děkuji všem,
kteří tyto krásné akce organizovali a vystupovali v nich. Děkuji za vaše nápady i obětavost při přípravě
a nácviku. Děkuji i vám, kteří jste přišli jako diváci. Byli jste pro pořadatele tou největší odměnou.
Pomáháte vytvářet ţivé občanské společenství v naší krásné obci, ve které stojí za to ţít. Výnosy
z dobrovolných finančních sbírek byly zaslány na konto adventních koncertů.
Stranou však nezůstali ani příznivci sportu. Byly uspořádány turnaje v nohejbalu a stolním
tenisu. Pravou zimu si vychutnávali příznivci zimních sportů na bruslích i běţkách nebo si jen tak vyšli
do okolních lesů. Velký ohlas má začínající cvičení zumby. Bohuslavičtí občané uspěli na Vánočním
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běhu Hlučínem. V restauraci Centrum se hrál karetní turnaj. Fotografie, záznamy videa a další
podrobnosti o všech akcích jsou vystaveny na webových stránkách obce.
V končícím roce 2010 byla naše obec úspěšná při získávání finančních dotací. Naše škola
pokračovala v projektu „Zvyšování konkurenceschopnosti“. Další dotace jsme získali na stavby
„Obecní dům Bohuslavice – přístavba stavební úpravy“ ve výši 17,165 tis. Kč a „Oprava ohradní zdi“
v areálu kostela v Bohuslavicích ve výši 533 tis Kč. První splátku dotace na Obecní dům ve výši
7,332 tis. Kč jsme pouţili na úplnou úhradu úvěru na stavbu. Finanční dotaci z konečné ţádosti o
platbu a dotace na opravu ohradní zdi budou vyuţity na další investiční výstavbu. Ze Státního fondu
ţivotního prostředí jsme obdrţeli informaci o akceptaci ţádosti na zateplení střechy, fasády a výměnu
oken a dveří Kulturního domu Bohuslavice a neakceptaci ţádosti o dotaci na ZŠ a MŠ Bohuslavice –
zateplení fasády a výměnu oken a dveří. Obě stavby budou předmětem dalších jednání.
U příleţitosti Vánoc jsme nezapomněli na naše občany v domovech seniorů, které jsem navštívil
a předal malou pozornost. Navštívil jsem i nejstaršího občana a občanku, dárky jsme předali i
nejpočetnějším rodinám, úplným sirotkům a rodinám v nouzi.
Končící rok byl nazýván rokem supervolebním, protoţe se v něm konaly hned troje volby senátní, parlamentní a komunální. V naší obci bylo zvoleno nové zastupitelstvo, ve kterém pracuje 9
členů zastupitelstva z minulého volebního období a 6 nově zvolených zastupitelů. Dosud byly svolány
dvě jednání rady a dvě zasedání obecního zastupitelstva. Uskutečnily se i první jednání výborů a
komisí. Probíhají inventarizace obecního majetku a v lednu budou zahájeny práce na vypracování
rozpočtu obce na rok 2011 a plán investiční výstavby.
Váţení spoluobčané, na začátku nového roku 2011 přeji vám, vašim rodinám, ţivnostníkům a
podnikatelům i firmám působícím v obci a jejich zaměstnancům, vedení a pracovníkům základní a
mateřské školy, všem ţákům, našemu duchovnímu správci a celé farnosti, členům obecního
zastupitelstva, členům všech spolků a organizací působících v obci, všechno nejlepší, hojnost Boţího
poţehnání, pevné zdraví, hodně radosti a optimismu a splnění všech očekávání. Tak jako kaţdoročně
děkuji všem, kteří jsou aktivní, pracují pro obec a veřejnost, pořádají různé společenské akce pro
ostatní spoluobčany, pečují o své domy, udrţují čistotu a uklízejí jejich okolí, zametají chodníky,
uklízejí sníh, udrţují dobré vzájemné sousedské vztahy, jsou vstřícní, obětaví a snaţiví. Přeji si, aby
strhli svým příkladem ostatní a zachovala se tak všeobecná tradice o srdečných, pohostinných,
pracovitých a pečlivých obyvatelích hlučínského regionu.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Tříkrálová sbírka
Pravidelně začátkem ledna zazvoní u našich domovů tři
králové a prosí o finanční příspěvek. Věřím, ţe je velmi málo
těch, kteří se k nim otočí zády. Vţdyť peníze nechtějí pro sebe,
ale pro ty, ke kterým osud nebyl tak štědrý jako k nám. Určitě
víte, o kom mluvím. Ano, kaţdoročně se v naší republice
v prvních dnech nového roku pořádá Tříkrálová sbírka, kterou
organizuje Charita. Tato dobročinná sbírka je největší
dobrovolnickou akcí u nás a v letošním roce se uskuteční
v celostátním měřítku jiţ po jedenácté. Výtěţek sbírky je určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je kaţdoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
A tak věřím, ţe aţ v sobotu 8. ledna zazvoní u Vašich dveří oni poslové pokoje, nebudete k nim
nevraţiví a otevřete nejen dveře svých příbytků, ale i svá srdce. Za to Vám budiţ upřímné Bohu dík.
Eva Ilková
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se
zabývala na svém druhém jednání
dne 27. 12. 2010
následující problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Návrh
rozpočtového
opatření
č. 7/2010.
4. Měsíční odměny a příplatky členů
obecního zastupitelstva dle nařízení
vlády č. 37/2003 Sb.
5. Finanční příspěvek na ostatní
dopravní obsluţnost v rámci ODIS ve
výši 85.187,- Kč na rok 2011.
6. Cenový výměr 1/2011 za svoz a zneškodňování komunálního odpadu od 1. 1. 2011, ceník zůstává
stejný jako v roce 2010.
7. Investiční výstavba – stavby:
 akceptace ţádosti o dotaci KD Bohuslavice, zateplení, výměna oken a dveří,
 informace o kontrole Stavby „Oprava ohradní zdi v areálu kostela v Bohuslavicích“ pracovníky
Státního zemědělského intervenčního fondu a revizní komise MAS Hlučínsko, při kontrole
nebyly shledány nedostatky.
8. Organizační věci – Pozvánka na XIII. Hlučínský bál v KD Dolní Benešov dne 5. února 2011,
přiděleno 8 míst.
9. Diskuse - schválení zálohy z roční dotace na rok 2011 pro SK Bohuslavice ve výši 20 tis. Kč,
- urgence uveřejnění videa z výstavy perníků na obecních webových stránkách.

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 13. 12. 2010, od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního domu
Bohuslavice.
Návrhová komise ve sloţení: Ing. Magdalena Birtková, Mgr. Pavel Dominik a MVDr. Martin
Ostárek konstatuje, ţe na dnešním 2. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 14 členů obecního
zastupitelstva, 1 člen (Radek Kotzur) je řádně omluven.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Mgr. Gabriela Prchalová a Antonín Štefek. Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice
vzalo na vědomí:
-

Kontrolu usnesení.
Na posledním 1. jednání obecního zastupitelstva dne 11. 11. 2010 nebylo přijato ukládací usnesení.
Všechna předcházející usnesení byla splněna.
(pokračování na další straně)
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Informaci o rozpracovanosti stavby komunikace a infrastruktury pro 5 RD na p. č. 482. Postup
prací v roce 2011 bude projednán na dalším zastupitelstvu.
Informace o inventarizaci obecního majetku, zejména sloţení inventarizačních komisí a termín
inventarizace.
Informaci starosty o jednání rady obce.

schválilo:
3/2

a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 11/2010. Celkové příjmy za 01 - 11/2010 činily
17.661.470,08 Kč. Zůstatek z roku 2009 byl 10.968.947,85 Kč, překlenovací úvěr na výstavbu
obecního domu činí 8.510.014,01 Kč. Celkové příjmy za 01- 11/2010 vč. zůstatku z roku 2009 a
překlenovacího úvěru činily 37.140.431,94 Kč. Celkové výdaje za 01- 11/2010 31.839.021,58 Kč.
Peněžní zůstatek k 30. 11. 2010 byl ve výši 5.301.410,36 Kč, z této částky činil zůstatek na
běţném účtu 5.285.426,23 Kč, na účtu za domovní odpad 15.608,- Kč a na zvláštním účtu pro
financování dotace 376,13 Kč. Návrh usnesení byl schválen bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 6/2010 bez výhrad.
c) Mimořádnou úhradu části úvěru na stavbu „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební
úpravy“ ve výši 4 000 000,- Kč.
d) Pravidla rozpočtového provizoria obce Bohuslavice na období od 1. 1. 2011 do schválení rozpočtu
obce Bohuslavice na rok 2011, tj. měsíční rozpočet příjmů a výdajů ve výši 1/12 vstupního
rozpočtu příjmů a výdajů rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2010.
e) Pravidla rozpočtového provizoria ZŠ a MŠ Bohuslavice na období od 1. 1. 2011 do schválení
rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2011 a schválení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Bohuslavice,
tj. měsíční rozpočet příjmů a výdajů ve výši 1/12 vstupního rozpočtu příjmů a výdajů rozpočtu na
provoz ZŠ a MŠ Bohuslavice na rok 2010.
f) Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Bohuslavice a Ing. Pumprlovou na pronájem
hospodářské budovy k provozování fitness centra pro ţeny.
g) Smlouvu darovací uzavřenou podle § 628 a následujících Občanského zákoníku mezi firmou
KLIA cz s.r.o. zastoupenou Annou Klíšťovou a Obcí Bohuslavice zastoupenou Ing. Kurtem
Kociánem na poskytnutí finančního daru ve výši 35 420,- Kč.
h) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích.
i) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
j) Návrh společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína.
k) Zamítavé stanovisko Zastupitelstva obce Bohuslavice k záměru výstavby "Bioplynová stanice
Bolatice" č.j. MSK 134377/2010.
l) Smlouvu o dílo na odhrnování sněhu z místních komunikací mezi Opavice a.s. zastoupenou panem
Pavlem Richtrem a Obcí Bohuslavice zastoupenou Ing. Kurtem Kociánem.
m) Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s firmou EKOLAMP s.r.o. zastoupenou Ing.
Alexandrem Hanouskem a Ing. Oliverem Čelkem a Obcí Bohuslavice zastoupenou Ing. Kurtem
Kociánem.
n) Pověření rady obce vypracováním a schválením rozpočtového opatření č. 7 a úhradu
zůstatku úvěru, v případě obdrţení dotace z regionálního operačního programu Moravskoslezsko
do konce roku 2010.

vydává:
4/2

o) V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy změnu č. 5 územního plánu Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Důleţitá sdělení
Informace občanům
Od 1. 1. 2011 jsou pro telefonní kontakt na Obecní úřad Bohuslavice ke stávajícím tel. číslům
553 659 064 a 553 659 075 přidána prostřednictvím internetové bezdrátové sítě následující telefonní
čísla: 597 589 773 a 597 589 775. Na tyto telefonní čísla mohou volat majitelé bezdrátového připojení
SAO Computers zdarma. Dále dochází ke změně e-mailových adres. Původní adresy s doménou
bohuslaviceuhlucina.cz budou nahrazeny doménou bohuslavice.eu a to následovně:
 obec@bohuslavice.eu
 podatelna@bohuslavice.eu
 info@bohuslavice.eu
 starosta@bohuslavice.eu
 místostarosta@bohuslavice.eu
 karla.krupova@bohuslavice.eu
 jana.janosova@bohuslavice.eu
 marie.mikova@bohuslavice.eu
E-mailové adresy s doménou – bohuslaviceuhlucina – budou i nadále v provozu.

Ordinační hodiny
Oznamujeme občanům, ţe obvodní lékařka MUDr. Eva Řehová ordinuje v lednu v Obecním
domě Bohuslavice kaţdé úterý v době od 11.00 do 12.00 hod.

Povinné kontroly komínů
Podle nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., od 1. 1.2011 kaţdý, kdo pouţívá komín v nemovitosti,
musí alespoň jednou ročně pozvat kominíka na kontrolu. Kominík vyplní a předá vlastníkovi komína
zprávu o provedení kontroly. Rodinné domy a menší bytové domy (výkon do 50 kW) topící uhlím,
koksem, dřevem a biomasou s celoročním provozem, musí nechat čistit komín třikrát ročně (lze dělat i
svépomocí), výběr sazí a dehtu a kontrolu části komína jednou ročně (lze dělat i svépomocí) a kontrolu
komína nechat provádět jednou ročně. Rodinné domy a menší bytové domy (výkon do 50 kW) topící
plynem si musí nechat provádět čištění, výběr usazením z dolní části komína a kontrolu jednou ročně.

Místní poplatek ze psů od 1. 1. 2011
Obecní úřad v Bohuslavicích oznamuje občanům, ţe zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo
na svém zasedání dne 13. 12. 2010 svým usnesením 3/2 h) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o
místních poplatcích, která upravuje místní poplatek ze psů a poplatek za uţívání veřejného prostranství
a zároveň zrušuje vyhlášku č. 2/2003 o místních poplatcích. Tato nová vyhláška byla schválena na
základě změn v zákoně o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění a s nabytím účinnosti
zákona č. 280/2009 Sb. – daňový řád, který nabývá platnosti 1. 1. 2011 a zároveň pozbývá platnost
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Výše místních poplatků se touto novou obecně
závaznou vyhláškou nemění.
Pokud však místní poplatky nebudou zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem a zároveň můţe zvýšit poplatek aţ na trojnásobek.
Ţádáme proto drţitele psů, aby poplatek ze psů za rok 2011 uhradili nejpozději do data
31. 3. 2011 v hotovosti na obecním úřadě, dále v případě drţení psa, aby oznámili na obecní úřad
vznik, popř. zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku nebo zániku.
Karla Krupová
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Celá tato obecně závazná vyhláška je zveřejněna na webových stránkách obce, zde zveřejňujeme
jen nejpodstatnější články:
Poplatník a předmět poplatku
(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
1
území obce Bohuslavice

(2)

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

2

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(3)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem
psa staršího tří měsíců.

(4)

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
3
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(5)

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala.

Ohlašovací povinnost
(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 15 této vyhlášky.

Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
...........................................................................................
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .............................................

(1)

100,- Kč
150,- Kč

Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození od poplatku
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek psů zřízený obcí pro
4
ztracené nebo opuštěné psy, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
2

1

Od poplatku se dále osvobozují:
a) Držitel záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné osvědčení,
b) Policie České republiky, pokud pes má příslušné osvědčení o výcviku,
c) Držitel psa převzatého ze psího útulku na dobu 1 roku ode dne převzetí psa,
d) Držitel psa, který je využíván pro léčebné účely (canisterapii) v příslušném zařízení.

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
4
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
2
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Společnost přátel Muzea Hlučínska, občanské sdruţení je tu pro Vás!

Otevřený dopis
občanům měst a obcí Hlučínska
Motto:
Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která vtiskla
regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, musí
se stát předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a generací, kteří jsou ochotni se
nezištně angažovat v jeho prospěch.
(ze stanov občanského sdružení)
Váţení spoluobčané,
jménem výboru občanského sdruţení Společnost přátel Muzea Hlučínska si Vás dovolujeme
oslovit tímto otevřeným dopisem.
V přetechnizované době sílící globalizace, kdy se stírají regionální specifika a zvláštnosti, jsme
se rozhodli zaloţit občanské sdruţení, jehoţ hlavním cílem je uchovat originální identitu hlučínského
regionu ve všech různých podobách (zvyky, tradice, historie, folklor, materiální dědictví apod. …).
Společným jmenovatelem všech námi plánovaných aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o
Hlučínsku nejen pro návštěvníky, kteří přicházejí do našeho regionu, ale především u místních
obyvatel. Aktivitami, jimiţ chceme naplňovat tento záměr, bude mimo jiné podpora vzniku stálé
expozice věnované celému Hlučínsku, vydávání vlastivědného sborníku, pořádání diskuzních fór,
přednášek, exkurzí, tématických soutěţí po školy apod. Jsme si vědomi toho, ţe je zapotřebí oslovit
zvláště nastupující mladou generaci, jejímţ úkolem bude předat „dědictví otců“.
Domníváme se, ţe ţivou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští generace
pouze lidé, kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí. Protoţe tyto ideje prosazuje
Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako jeho příznivci pro název našeho občanského sdruţení
„Společnost přátel Muzea Hlučínska“. Právě aktivní podpora činnosti Muzea Hlučínska je naší
prioritou. Jsme sdruţení nepolitické. Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se
Sdruţením obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner a pomocník. Předmětem našeho zájmu bude rovněţ
otevřená spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi všeobecně, společenskými organizacemi
apod. Chceme systematicky komunikovat s občany za účelem zachování dědictví materiálního (pomoc
Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního (uchování autentických výpovědí a vzpomínek
pamětníků apod.).
Váţení občané, věříme, ţe činnost našeho občanského sdruţení nalezne rovněţ u Vás svoji
přízeň a získá si Vaši oblibu. Vţdyť podpora kořenů a tradic, z nichţ vyrůstáme, posiluje naší vlastní
identitu.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na zahajovací akci občanského sdruţení:
(aktuální informace: www.spmh.cz – v provozu od ledna 2011)
Pátek 11. 2. 2011 v 18 hodin
Jindřich Štreit: Brána naděje (vernisáž fotografické výstavy) – Muzeum Hlučínska
Beseda s pozvanými hosty: Jindřich Štreit, Max Kašparů (po vernisáži) – Evangelický kostel
Jménem občanského sdruţení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“ členové výboru:
Jiří Siostrzonek (předseda), Josef Barták, Jiří Neminář, Jan Urbiš,
Eva Peterková, Jana Musialová, Metoděj Chrástecký
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Novinky v povinné výbavě vozidel
Dnem 15. září 2009 nabyla účinnost hlavní část nové vyhlášky Ministerstva dopravy, která mimo jiné
přináší změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR. Nová
vyhláška byla vyhlášena pod č. 283/2009 Sb. a novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb.
Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR,
lze shrnout následovně:
1. Změny v povinnosti mít ve vozidle rezervní pneumatiku (od 15. září 2009)
Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, jeţ budou vybavena prostředky pro bezdemontáţní
opravu pneumatik, popřípadě k nimţ je uzavřena smlouva na nonstop asistenční sluţby po celé ČR, nemusí
být vybavena rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 se však
tato moţnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervní pneumatikou souhlasí výrobce
vozidla, popřípadě pokud jsou stejná vozidla (vozidla stejného typu) uváděna na trh bez rezervních
pneumatik.
2. Náhradní žárovky u motocyklů
Počínaje 15. zářím 2009 nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními ţárovkami. Postačí,
pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou.
3. Nové požadavky na autolékárničky
Od 15. září 2009 se zavádějí autolékárničky s novým povinným obsahem, který mimo jiné zahrnuje i leták o
postupu při zvládání dopravní nehody. Neznamená to však, ţe by všechny starší lékárničky musely být ihned
vyměněny. Podle přechodného ustanovení vyhlášky bude totiţ aţ do 31. prosince 2010 moţné, aby všechna
vozidla (stará i nově uváděná do provozu) byla vybavena pouze lékárničkou podle dosavadní vyhlášky.
Teprve od 1. ledna 2011 bude ve všech vozidlech registrovaných v ČR, tedy i v těch starších, povinná
lékárnička, která odpovídá poţadavkům novelizované vyhlášky, tj. včetně jejího doplnění letákem o postupu
při zvládání dopravní nehody.
4. Reflexní vesty
Od 1. ledna 2011 budou všechna motorová vozidla registrovaná v ČR povinně vybavena jednou reflexní
vestou, resp. jiným oděvním doplňkem s označením z reflexního materiálu (např. šlemi). Tato povinnost se
bude týkat i motocyklů.
Poţadavky na povinnou výbavu se netýkají cizozemských vozidel, neboť poţadavky na povinnou výbavu se
podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň, 1968) řídí podle poţadavků platných ve státě, v němţ je vozidlo
registrováno.

Informace dříve narozeným řidičům
Zákonem o provozu na pozemních komunikacích je stanoveno, ţe řidič je povinen podrobit se lékařské
prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku, nejpozději v den dovršení stanoveného věku,
po dovršení 68 let věku se musí podrobit takové prohlídce kaţdé dva roky.
Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na ţádost ţadatele. Po provedení lékařské
prohlídky vydá posuzující lékař ţadateli Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Řidič
musí mít při řízení vozidla „Posudek“ s sebou, ten musí mít písemnou formu a musí být originální.
Ze zkušeností však vím, ţe řidiči mají problémy při silniční kontrole jak s formátem – velikostí
„Posudku“, tak s jeho povinnými náleţitostmi, proto bych rád uvedl, ţe „Posudek“ můţe být i v jiném formátu,
např. A5 a můţe mít i jiné uspořádání náleţitosti, neţ je uvedeno v jeho vzoru. Musí však být jednoznačný,
musí obsahovat všechny náleţitosti uvedené ve vzoru „Posudku“, který je součástí vyhlášky č. 253/2007 Sb.
Pokud řidič starší 60-ti let nepředloţí při silniční kontrole výše uvedený „Posudek“, hrozí mu pokuta od
5 000 – 10 000 Kč a zákaz řízení od 6-ti do 12-ti měsíců. Taktéţ mu bude za takové jednání zapsáno do jeho
evidenční karty řidiče 5 bodů.
Váţení řidiči, nechci Vás tímto příspěvkem zastrašovat, ale pouze upozornit na to, abyste nepodceňovali
výše uvedené legislativní poţadavky, které nelze ţádným způsobem, jak u policie, tak i před správním
orgánem, usmlouvat. Na závěr dodávám, ţe „Posudek“ lze také nalézt např. na www.vogelmedia.cz.
Robert Vitásek
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Vánoční svátky jsou v naší obci spjaty nejen s kulturními, ale i sportovními událostmi. Tradičně
se v tomto období pořádají dva turnaje.
Tím
prvním
je
turnaj
v nohejbalu – Memoriál Jana Kotzura.
V letošním roce se na startu sešlo šest
tříčlenných druţstev, které se v neděli
26. prosince dali do boje. I kdyţ
v tělocvičně panovala opravdu bojová
atmosféra a hráči šli tvrdě po míči,
bylo to pro všechny účastníky
především
příjemně
strávené
dopoledne. Turnaj měl samozřejmě
svého vítěze, tím se stalo druţstvo
z Bolatic. Na druhém místě se umístili
nohejbalisté z Vřesiny a na třetím pak
druţstvo z Hlučína. Letošní ročník
turnaje byl bohuţel poznamenán jednou smutnou událostí. Všichni účastníci minutou ticha uctili
památku Ing. Jiřího Černého, nohejbalisty z Bohuslavic, který tragicky zahynul těsně před Vánocemi
při plnění pracovních povinností na sluţební cestě v Polsku.
Druhý turnaj má
v naší obci také dlouholetou
tradici. Předposlední den
roku se tradičně pořádá,
opět v tělocvičně základní
školy, turnaj ve stolním
tenisu, který je mezi
místními
sportovními
nadšenci velmi oblíben.
V letošním roce našli cestu
do tělocvičny i sportovci
z okolních obcí, a tak se na
začátku turnaje zapsalo
rekordních
32
hráčů
z Bohuslavic,
Dolního
Benešova, Vřesiny, Píště a
Bolatic.
Soutěţící
byli
rozděleni do čtyř skupin, ze
kterých
vzešlo
16
postupujících, z nichţ K. O. systém přivedl do finále místního ţáka Patrika Klose a pana Jiřího
Macháčka z Píště. Jako vítěz vzešel z tohoto finálového souboje Patrik Klos, který vrátil svému soupeři
finálovou poráţku z minulého roku. Zajímavostí letošního turnaje byla premiérová účast ţen – dvou
dívek z Bolatic a ani letos tuto událost nevynechal pan Josef Novák, nejstarší účastník celého
sportovního klání. A právě účast tohoto nestora stolního tenisu v naší obci můţe být příkladem i pro
ostatní hráče, protoţe nejen ve sportu platí, ţe není důleţité zvítězit, ale především se zúčastnit a dobře
se pobavit.
Foto a text Eva Ilková
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Řádky z ledního hokeje
V prosinci odehráli Buldoci Bohuslavice pouze dvě utkání a bohuţel obě prohráli. Nejprve
nestačili těsně na Čas Mančaft a poté prohráli i se Zábřehem.
V průběţné tabulce soutěţe jsou Buldoci na sedmém místě.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
Út
Út
Ne
Ne

4:5
4:6

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v lednu:
4. 1. 2011 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC AZ Pneu Jaktař
11. 1. 2011 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
16. 1. 2011 13:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať
23. 1. 2011 10:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

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

Karetní turnaj
V závěru roku proběhl jiţ 6. ročník
karetního turnaje ve hře „66“, druhým rokem
jako Memoriál Mirka Pospiecha. Po pěti létech
jsme vyměnili stoly restaurace Centrum za
banketní místnost obecního úřadu. Turnaje se
zúčastnili tradiční mistři této hry, ale i noví
adepti – celkem 21 hráčů. Na počtu účastníků
se projevila příprava mladé generace nestory
této hry Siona a Kota. Hrálo se na 7 kol a
nebyla nouze o chyby, které s přibývajícím
dopingem přerostly v chyby katastrofální! O
hladký průběh turnaje se staral opět veterán
místní restaurace Otík. Po pěti hodinách
urputného boje, kdy došlo i na vyhrůţky
fyzické likvidace, se rozhodlo o pořadí.
Vítězem a přeborníkem obce se stal Chosé –
p. Cáb (projevila se jeho tvrdá příprava v
místní restauraci ). Druhé místo obsadil nestor
této hry Piškot – M. Pchálek a na třetím místě
se umístil kanonýr místního SK Pires –
R. Dihel. Obhájce titulu Zajda - J. Zajíček
skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém
místě. Za zmínku určitě stojí i poslední místo,
loni třetího M. Mc Gregora, který po sedmi
kolech při tříbodovém hodnocení nasbíral
Vítěz karetního turnaje, foto: archiv OÚ
úctyhodné dva body. Vítěz turnaje obdrţel
putovní pohár a mobilní telefon, všichni další diplomy a hodnotné ceny – autorádio, obraz neznámého
malíře, dárkové balíčky atd. Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům turnaje – restauraci Centrum,
ŠAŇO – R. Barč, L. Hluchník a dalším, kteří se postarali o hodnotné ceny. Závěrem bych chtěl pozvat
nové, mladé, ale i starší adepty této hry, na příští ročník tradičním pozdravem MALÁ DÁVÁ.
JEFF – M. Kučera
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Šachové extraligy s Fide Mistrem Tadeášem Krieblem
Stejně jako v hokeji, fotbale, nebo jiných známých sportech, tak i v šachu se hraje kolektivně a
jsou organizovány soutěţe druţstev. Sezóna 2010-2011 je startovní pro Tadeáše Kriebla ve dvou
nejvyšších soutěţích, a to dokonce v pozici nejmladšího hráče (ročník 1995). V České šachové
extralize je po letním přestupu jeho mateřským klubem Beskydská šachová škola Frýdek Místek. Pro
zajímavost, i v šachu se platí u hráčů do dvacetičtyř let tzv. výchovné podle stanovených tabulek a
Tadeáš od doby platnosti řádu, byl druhým nejdraţším přestupujícím šachistou v České republice.
Základní kádr druţstva BŠŠ tvoří pět šachových velmistrů, dále mezinárodní mistři a Tadeáš. Nejvyšší
soutěţ se hraje vţdy dvěma zápasy o víkendech, a tak je i čas někde hostovat. O Tadeáše projevili
zájem ve Slovenské Čadci a v Polské Legnici. Rozhodnutí, kde hrát, padlo na slovenskou extraligu, ať
jiţ to bylo z důvodů kolize termínů s jinými akcemi nebo i časově podstatně náročnějším Polskem.
Samozřejmě vyšlo i hostování v bývalém mateřském druholigovém klubu ŠK MSA Dolní Benešov,
kde je Kriebel lídrem druţstva. Po prvních dvoukolech má bohuslavický Tadeáš Kriebel na
svém kontě v extraligách padesát procent bodů, kdyţ jedenkrát vyhrál, dvakrát remizoval a jednou
prohrál a ve druhé lize získal 1,5 bodu ze dvou partií.
Sledovat jeho kroky na extraligových šachovnicích můţeme na následujících webových
stránkách http://www.chessfm.cz/ nebo http://www.chess.sk/. Do dalších utkání přejeme Tadeášovi
pevnou ruku a dobrý úsudek.

Vánoční běh Hlučínem
Na tradiční vánoční akci „Běh Hlučínem“ se blýskli i sportovci z Bohuslavic. Z 37 účastníků se
umístil na krásném 5. místě Jan Janoš a za ním v závěsu na 7. místě Petr Kocián. V kategorii dívek a
ţen zvítězila Anna Pudichová před Marii Janošovou, která skončila na druhém místě. Gratulujeme a
přejeme další úspěchy.
Leo Vitásek
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Řádky z kultury
Vánoční jarmark
Je to několik let zpátky, kdy se v naší obci pořádal poprvé Vánoční jarmark, na jehoţ organizaci se
podílí kaţdoročně nejen obec a základní a mateřská škola, ale i ostatní sloţky v naší obci. Letošní ročník
Vánočního jarmarku se uskutečnil v sobotu 11. prosince, a i kdyţ to dopoledne vypadalo, ţe počasí nebude
vůbec pořadatelům přát, nakonec se umoudřilo a celé prosincové odpoledne dýchalo pravou vánoční
atmosférou. Ve stáncích tak návštěvníci mohli ochutnat řadu specialit a zahřát se několika druhy teplých
nápojů. Uvnitř kulturního sálu se pak uskutečnila kromě výstavy prací dětí naší mateřské školy i výstava
betlémů, které pořadatelům zapůjčili ochotní spoluobčané. Jen pro informaci celkem 40 betlémů zapůjčilo
24 občanů. Za tuto jejich ochotu jim všichni moc děkujeme, protoţe bez nich by se tato krásná vánoční
výstava vůbec neuskutečnila. A tak jsme se mohli potěšit pohledem na betlémy ze dřeva, papíru, keramiky
i dalších materiálů. Kouzelné byly samozřejmě i výrobky dětí, které obdivovali určitě všichni malí i velcí.
Příjemnou atmosféru celé výstavy dotvořilo vystoupení dětí základní školy pod vedením Mgr. Gabriely
Prchalové a samozřejmě i vystoupení cimbálovky rodiny Borovičkových. Poděkování určitě zaslouţí
všichni, kteří se podíleli na organizaci celého jarmarku a samozřejmě i ti, kteří se přišli v předvánočním
shonu pobavit.
Eva Ilková

Sbor dobrovolných hasičů
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích přeje všem svým členům a občanům do
nadcházejícího nového roku 2011 hodně štěstí, zdraví, Boţího poţehnání a osobní i pracovní spokojenosti.

Pozvánka
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích zve všechny členy v sobotu 22. 1. 2011 v 15.00
hodin na Výroční valnou hromadu, která se uskuteční v sále hasičské zbrojnice. Členské průkazy a
příspěvky s sebou. Účast všech nutná.
Dále oznamuje zájemcům, ţe hasičský ples s pochováním basy se bude konat dne 5. 3. 2011 od
20.00 hodin v sále KD. Vstupenky se budou prodávat od 1. 2. 2011 v prodejně ESO u pí. Šebestíkové.
Robert Lasák
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Náboţenský ţivot (33)
Světec, kterému chci věnovat dnešní článek, je sice málo známý, ale jméno, které nosil, je jedno
z nejpouţívanějších a stále pouţívané – Jan.
Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích na Šumavě jako syn české
matky a německého otce. Jiţ v dětství projevoval velké nadání a tak ho rodiče dali studovat. Nejprve
studoval v Českých Budějovicích, později v Praze, kde studia dokončil. Zajímal se o botaniku a
astronomii. Vystudoval však teologii, ale na kněze vysvěcen nebyl. V tu dobu bylo na jihu Čech tolik
duchovních, ţe jej budějovický biskup odmítl vysvětit. Odešel proto do misií v Severní Americe. Tam
jej New Yorský biskup John Dubios vysvětil na kněze. P. Jan pak působil v oblasti Niagarských
vodopádů převáţně mezi německými přistěhovalci. Později vstoupil do řádu redemptoristů a záhy se
stal představeným tohoto řádu v americké misii.
Pro své vynikající úspěchy v pastorálním působení byl 1. února 1852 ve svých 41 letech
jmenován biskupem ve Filadelfii a v březnu tohoto roku byl vysvěcen na biskupa.
Jan Nepomuk Neumann byl ve svém působení velmi úspěšný a během své pastorace zaloţil přes
80 kostelů a asi 100 škol. Byl stále v pohybu a neustále cestoval po své diecézi. Na radu papeţe Pia IX.
zaloţil kongregaci Františkánek z Glenn Riedle. Sestry této kongregace se zprvu věnovaly mravně
ohroţeným děvčatům a nemocným, později se zaměřily i na vyučování ve školách.
Biskup Jan Nepomuk se prací a starostmi o diecézi tak vyčerpal, ţe se 5. ledna 1860 zhroutil na
ulici ve Filadelfii.
Muţ, který se zcela věnoval své práci a svým bliţním, byl v řádu i v americké církvi velmi ctěn.
Pochován byl v redemptoristickém kostele sv. Petra ve Filadelfii.
Jeho diecéze a řád redemptoristů usiloval celých 100 let o jeho svatořečení. Podařilo se to aţ 19.
června 1977, kdy jej papeţ Pavel VI. svatořečil. O jeho kanonizaci usilovala i česká katolická církev.
Česká katolická církev ho zařadila mezi patrony českých zemí. A snad se najde mezi nositeli
jména Jan a moţná i ostatními křesťany někdo, kdo si ho zvolí za osobního patrona a bude ho prosit o
ochranu. Jeho svátek slaví církev 5. ledna.
Leo Dominik
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Společenská kronika – naši jubilanti v lednu 2011
Kocián Vilém
Theuerová Helena
Benková Anna
Zlatá svatba
manželé Renata a Leo Dominikovi
Všem jubilantům přejeme do dalších let
především pevné zdraví, štěstí, osobní i
rodinnou spokojenost a hojnost Boţího
poţehnání, manţelům Dominikovým pak
navíc 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@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
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