Číslo 218
Váţení spoluobčané,
po
prosinci
s bohatou
nadílkou sněhu a mrazivými dny,
přišla těsně před Vánocemi obleva,
která způsobila v lednu na některých
místech republiky záplavy. V naší
obci, aţ na zrušení veřejného
bruslení, na které se těšili i někteří
dříve narození, nebyly s táním
sněhové pokrývky ţádné problémy.
Po oblevě přišlo v posledním
lednovém
týdnu
ochlazení
a
nejchladnější měsíc v roce nám
ukázal svou pravou tvář.
Výnos v Tříkrálové sbírce i
v letošním roce potvrdil uţ tradiční
pochopení a velkou štědrost vás,
občanů naší obce. Tak jako
v minulosti vyšlo za vámi jedenáct
skupinek tří králů za doprovodu
dospělé osoby a vykoledovalo v naší
obci 78.000,- Kč a 5 EUR, coţ je
přibliţně o 1.300,- Kč více neţ loni.
Děkuji
dětským
i
dospělým
koledníkům i vám, kteří jste hluboko
sáhli do svých peněţenek a přispěli
na charitativní činnost.
V lednu
uspořádaly
organizace a spolky v obci tři
společenské plesy a maškarní rej
mateřské školy. Plesovou sezónu
zahájil ples Bohuslavického Oříšku
s havajskou tématikou. Vyzdobené
prostory a videoprojekce navodily
tropickou atmosféru dovolené na
Havajských
ostrovech.
Ples
moderovala oblíbená Mahulena

Únor 2011

Stránka 2 z 24

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 218

únor 2011

Bočanová. V bohatém programu vystoupila mimo jiné kapela YOYO Band. Tradičně výbornou
zábavou a hodnotnými cenami v tombole se vyznamenalo Myslivecké sdruţení i Spolek zahrádkářů.
Pobavili se i ti nejmenší na maškarním bále mateřské školy. Všem pořadatelům patří velký dík za
nápaditost a obětavost pro spoluobčany. A ti z vás, kteří se dosud do plesové sezóny nezapojili, mají
moţnost vše dohnat na plesech Sportovního klubu, Klubu rodičů a Sboru dobrovolných hasičů. Na své
si ještě jednou přijdou děti na maškarním reji základní školy. Termíny najdete na webových stránkách
obce, v minulém zpravodaji a vyvěšených plakátech.
Zájemce o exotiku srdečně zvu do Obecního domu Bohuslavice dne 18. 2. 2011 v 18 hod. na
cestovatelskou přednášku Nový Zéland, země protinoţců, spojenou s promítáním fotografií a
videoprojekcí.
Únorové jednání obecního zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 24. 2. 2011 v 18. hod
v Obecním domě Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Tříkrálová sbírka 2011
Jedna z největších charitativních akcí se uskutečnila na začátku ledna v celé naší
republice. I v naší obci se vydali do ulic koledníci v podobě tří králů, kteří svou snahu a čas
věnovali na pomoc těm, kteří ve svém ţivotě nemají tolik štěstí. V sobotu 8. ledna se po
slavnostní mši rozešlo 11 skupinek dětí v doprovodu dospělé osoby, kteří dům od domu
zvěstovali lidem poselství lásky a pokoje, a vyprosili tak do zapečetěných kasiček finanční
pomoc, která činila za celou naši obec nádhernou částku 78.000,- Kč.
Všem, kteří nezůstali lhostejní, otevřeli dveře svých domů a přispěli na dobrou věc, dále
všem koledníkům a organizátorům, se podařilo opět letos ukázat, ţe i v dnešní sloţité době lidé
nejsou lhostejní k osudu druhých. Největší část z vykoledovaných peněz (65 %) pouţije Charita
Hlučín na financování svých projektů. Alespoň na dálku by zaměstnanci této pobočky Charity
ČR rádi poděkovali všem: „Děkujeme, ţe nám pomáháte pomáhat“.
Eva Ilková
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 26. 1. 2011 zabývala následující problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Daňové příjmy 01 - 12/2010.
4. Výsledky hospodaření za 01 - 12/2010.
5. Pohledávky obce.
6. Návrh rozpočtu na rok 2011, dotace organizacím a spolkům v obci.
7. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvkové organizace na rok 2011.
8. Stanovení platu ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice, prémiové ukazatele.
9. Návrh na úpravu ceny za pronájem hrobů.
10. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, ţádost o závěrečnou platbu dotace,
monitorovací zpráva, nová veřejná výzva na obsazení pracovního místa technika, informace o
obsazení ordinací lékaři.
 Oprava hřbitovní zdi, oznámení o schválení platby dotace z MAS Hlučínsko ve výši
553.000,- Kč (přísp. společenství EU 442.400,- Kč, přísp. z národních zdrojů 110.600,- Kč).
 Ţádost o přeloţení obecní kanalizace mimo pozemek parc. č. 1105/1 k. ú Bohuslavice u
Hlučína.
 Vyjádření k Revitalizaci toku Opusta II.
11. Organizační věci:
 Převod pozemku parc. č. 1555, 1478/2, 1460 k. ú. Bohuslavice u Hlučína z Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví obce.
 Převod části pozemku 1998/67 k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku obce (pro připravovanou
rekonstrukci místní komunikace Záhumenní).
 Ţádost o koupi části pozemku parc. č. 1702/1 k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
 Ukončení výkopu hrobů stávajícími hrobníky k 31. 3. 2011, veřejná výzva na vyhledání nových
pracovníků na výkop hrobů.
 Krádeţ svodů na hřbitově.
 Schválení pronájmu hrobů - č. 244, jednohrob, Terezie Klimková; č. 15, dvojhrob, Zuzana
Černá; č. 17, jednohrob, Olga Hluchníková.
 Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Bohuslavice v roce 2010.
 Výroční zpráva o poskytnutí informací.
 Výsledky Tříkrálové sbírky.
 Nabídka nové sluţby sběru a svozu trávy a listí, zatím 4 zájemci.
 Kácení stromů v areálu ZŠ a MŠ Bohuslavice.
 Příprava Anenských slavností 2011, spolupráce s Bohuslavickým Oříškem, hostování kolotočů
p. Pflégra.
 Jednání obecního zastupitelstva 24. 2. 2011.
 Stanovení termínů jednání rady a obecního zastupitelstva v roce 2011.
 Vyúčtování pronájmu hasičské zbrojnice.
 Narozeniny nejstarší občanky Bohuslavic p. Chorovské.
 Ples Hlučínska, cena do tomboly.
Body č. 3. – 7. byly projednány za účasti členů finančního výboru.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Důleţitá sdělení
Sčítání lidí, domů a bytů
Sčítání lidí, domů a bytů se v naší republice uskuteční v březnu. Půlnoc z 25. na 26. března 2011
bude rozhodným okamţikem, ke kterému se bude sčítat. Poprvé v historii proběhne sčítání ve všech
evropských zemích v jednom roce. Hlavním organizátorem bude tentokráte státní podnik Česká pošta,
která bude zajišťovat distribuci a sběr sčítacích formulářů. Poprvé v historii bude také moţnost
vyplnění sčítacích formulářů elektronicky v době od 26. 3. do 14. 4 2011. V souladu se zákonem
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 poskytne obec bezplatně přístup k internetu
těm fyzickým osobám, které zvolí elektronický on-line způsob vyplnění sčítacích formulářů a nebudou
schopni údaje poslat z domu. U nás bude tímto místem veřejný internet v obecní knihovně v Obecním
domě Bohuslavice. Zákon rovněţ ukládá obcím zajistit informační spolupráci při sčítání, dále vyvěsit
na úřední desku seznam sčítacích komisařů s vymezenými sčítacími obvody a jejich změny. Obec bude
mít také bianco formuláře pro případ tzv. dodatečného sečtení (někdo se můţe např. vrátit
z dlouhodobého pobytu v zahraničí a můţe poţadovat vyplnění sčítacích formulářů ještě v dubnu nebo
v květnu). Obec také převezme a předá vyplněné formuláře Českému statistickému úřadu také v tom
případě, pokud se někdo z občanů rozhodne odevzdat formuláře na obecním úřadu. Další informace o
sčítání jsou uvedeny na webové adrese www.scitani.cz. Pokud by měl někdo jakékoliv dotazy, je
moţno se obrátit na infolinku 274 057 777.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Z p r á v a o stavu veřejného pořádku na katastrálním území obce
Bohuslavice za období roku 2010
Na katastru obce Bohuslavice nedošlo v uplynulém roce 2010 k závaţnějšímu narušení
veřejného pořádku. Došlo zde ke spáchání 13 trestných činů a na úseku přestupků došlo ke spáchání 19
skutků.
Jak je uvedeno, došlo v roce 2010 v této obci k mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti oproti
roku 2009, kdy bylo spácháno celkem 11 trestných činů. V roce 2010 se jedná převáţně o trestné činy
zejména majetkového charakteru, a to krádeţe vloupáním do objektu a poškozování cizí věci, dále pak
zanedbání povinné výţivy. Ve většině těchto případů se jedná o známé pachatele.
V oblasti přestupků došlo rovněţ k mírnému nárůstu nápadu této přestupkové činnosti oproti
roku 2009, kdy v tomto roce došlo k 15 skutkům. Ve většině případů se jedná rovněţ o známé
pachatele v problematice občanského souţití a dále případy majetkového charakteru. V případě
známých pachatelů byly tyto přestupky řešeny oznámením příslušnému správnímu orgánu.
Pro informaci a orientaci v dané problematice uvádím, ţe v rámci celého sluţebního obvodu OO
PČR Hlučín došlo v roce 2010 ke spáchání 514 trestných činů, které byly oznámeny občany či
vyhledány policisty zdejšího útvaru. Celková objasněnost OO PČR Hlučín v uplynulém roce 2010 činí
41,05 %. V daném případě se obec Bohuslavice na tomto nápadu podílí 2,53 %. Na úseku přestupků
došlo ke spáchání 812 skutků, kdy v tomto případě se obec Bohuslavice na celkovém nápadu
přestupků podílí 2,34 %.
Vzhledem k výše uvedenému nápadu trestné činnosti byly v roce 2010 prováděny preventivní
akce různého charakteru a to zejména častější dohled na silnicích a kontroly na podávání alkoholu
osobám mladším 18 let. V této souvislosti je i nadále nutné, aby se široká veřejnost zapojovala k
napomáhání odhalování trestné činnosti a rovněţ předcházela těmto činům řádnějším zabezpečením
svého majetku.
pprap. Marek Seidl v. r.
npor. Ing. Jiří Marzoll v. r.
vrchní asistent
vedoucí oddělení
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Projevy krádeţe a vandalismu v obci
Ani pravidelné zamykání bran a branek na vstupech do areálu kostela Nejsvětější Trojice a
hřbitova nezabránilo další krádeţi. V noci z 9. na 10. ledna odcizili neznámí pachatelé čtyři měděné
svody dešťové vody ze smuteční síně. Krádeţ byla nahlášena Policii ČR. Podobné krádeţe se odehrály
i v okolních obcích a je politováníhodné, ţe se odehrávají i na pietních místech. V obci se vyskytly i
další projevy vandalismu. Dosud neznámí pachatelé vhazují nebo umísťují do odpadkových košů
petardy a následně je odstřelují. Toto počínání má za následek škody na majetku obce, ale můţe rovněţ
způsobit i váţná zranění dětí a občanů pohybujících se v nejbliţším okolí. Umíte si představit, ţe
podobné počínání můţe způsobit ztrátu zraku, prstů, znetvořit obličej nebo podobné zranění.
Vyzývám proto rodiče a učitele, aby napomenuli děti a vysvětlili jim, co všechno mohou svým
počínáním způsobit. Rodiče nedávejte dětem peníze na nákup pyrotechniky a kontrolujte, zda
pyrotechnické výrobky nekupují. Je to i ve Vašem zájmu, protoţe za děti plně zodpovídáte.
Krádeţemi a vandalismem se budeme zabývat na jednání rady a zastupitelstva obce a budeme
hledat cesty jak podobným jevům zamezit a případné pachatele ve spolupráci s Policií ČR vypátrat.

Udrţování pořádku v obci
Po roztání sněhu při lednové oblevě se objevilo na chodnících a komunikacích v obci mnoţství
rozházených odpadků a psích výkalů. Drtivá většina našich občanů je pořádkumilovná, udrţuje čistotu
a pořádek v domě a na zahrádkách. Jsou mezi námi i občané a není jich málo, kteří pravidelně udrţují
i chodníky a komunikace u svých domků a zahrad. Takovým patří velké poděkování, protoţe jim
záleţí na čistotě a pořádku v obci a snaţí se strhnout ostatní k následování. Jsou to praví nositelé
„Hlučínské tradice“ o pečlivých a pořádkumilovných lidech. Jsou však také mezi námi takoví, kterým
veřejný pořádek nic neříká, jsou pohodlní a zanechávají psí výkaly a další odpad na veřejných místech.
Spoléhají, ţe po nich všechno uklidí někdo jiný. Našim společným cílem by měl být spokojený ţivot
v čistém a uklízeném prostředí, o jehoţ dosaţení se musíme postarat všichni. Vyzývám vás proto,
abyste udrţovali čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích, komunikacích a chodnících,
v zastávkách a jejich okolí, odkládali odpad do odpadkových košů. Také vyzývám všechny majitelé
psů, aby kaţdý uklízel výkaly po svém psovi. Jen tak se nám podaří zajistit vytouţený cíl – krásnou
uklízenou obec, ve které bydlí pořádkumilovní lidé.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Odvoz a likvidace odpadů
Na prosincovém jednání s fy OZO Ostrava byly prezentovány ceny odvozu a likvidace
odpadů na rok 2011 a další sluţby, které rozšiřují nabídku na svoz a likvidaci odpadů. Co se
týče cen za odvoz a likvidaci odpadů, zůstávají na úrovni roku 2010. Sluţby spojené
s vytříděnými sloţkami odpadů budou pro obec v roce 2011 zlevněny cca o 15 %.
V této souvislosti upozorňuji občany na jiţ zavedenou moţnost pytlového sběru
komunálního odpadu v případě vzniku jednorázového většího mnoţství odpadu v domácnosti.
V takovém případě je moţno na obecním úřadě zakoupit za cenu 30 Kč pevný plastový pytel o
objemu cca 120 l s logem OZO Ostrava. Po naplnění odpadem je moţno tento pytel přistavit
k popelnici. Pracovníci OZO zabezpečí v rámci svozového dne odvoz společně s ostatním
komunálním odpadem.
Dalším moţným rozšířením odvozu odpadů, který byl uţ oznámen na webových
stránkách obce, je odvoz posečené trávy a shrabaného listí. Zájemcům bude poskytnuta
speciální nádoba (hnědá plastová popelnice s kolečky, s prostorem pro odsazování vody u dna a
s bočními větracími otvory proti zahnívání). Svoz bude zajišťován v období duben – listopad
v intervalu 1 x 14 dnů. Cena sluţby (vč. DPH) je kalkulována pro nádobu s objemem 120 l –
80,- Kč/měsíc, tj. 640 Kč/rok (8 měs) nebo 240 l – 95,- Kč/měsíc, tj. 760 Kč/rok. S ohledem na
dosavadní zkušenost a 14 denní cyklus, je doporučována nádoba větší, ale není problém
v průběhu sluţby provést změnu nebo navýšení. Sluţba bude v naší obci zavedena v případě
zájmu cca 20 občanů. Zatím projevilo zájem o tuto sluţbu 5 občanů. Očekávám, ţe po tomto
zveřejnění se nám na úřad přihlásí další zájemci. V této souvislosti společnost OZO Ostrava
rozšiřuje v průběhu roku 2011 sortiment prodávaných výrobků o zeminový substrát nahrazující
ornici. Je vhodný pro konečné terénní úpravy v okolí zástaveb, zahrady, parky, hřiště,
rekultivační práce aj. Cena je předběţně stanovena na 400 – 500,- Kč/tuna.
Upozorňuji dále občany, ţe jednotlivá stanoviště pro sběr skla a plastů byla rozšířena o
kontejnery na papír. Obec má rovněţ uzavřené smlouvy s firmou Asekol na sběr drobných
elektrospotřebičů (mobily, kalkulačky, vysoušeče vlasů, ţehličky, radia a přehrávače atd.) a
vybitých bateriíí. Dále má uzavřenou smlouvu s firmou Ekolamp na sběr úsporných
kompaktních zářivek a výbojek, lineárních (trubicových) zářivek do délky 40 cm a světelných
zdrojů z LED diodami. Sběrné kontejnery jsou umístěny ve vestibulu obecního domu.
Na závěr ještě uvádím termíny pro sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Ten
se uskuteční ve dnech:
Sobota 30. 4. 2011, 8.00-13.00 hod - stanoviště před Kulturním domem v Bohuslavicích.
Sobota 17. 9. 2011, 8.00-13.00 hod - stanoviště před Kulturním domem v Bohuslavicích.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Výzva
Obec Bohuslavice přijme na dohodu o provedení práce hrobníky pro výkopy hrobů na
místním hřbitově od 1. 4. 2011. Zájemci o tuto práci ať se přihlásí do 28. února 2011 na
obecním úřadě u starosty obce, který podá bliţší informace.
Karla Krupová
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Změny zákona o Sociálních sluţbách
Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění zákon o Sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb.

Promítnutí vybraných změn zákona o sociálních službách
1) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
a) 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těţká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těţká závislost),
d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
U osob do 18 let zůstává výše příspěvku na péči v původní částce.
2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely posuzování stupně závislosti
sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného ţivota osoby v přirozeném
sociálním prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník. O provedeném sociálním
šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam. Sociální pracovník již neodůvodňuje
jednotlivé úkony péče o vlastní osobu a soběstačnost, uvádí a popisuje skutečnosti žadatele
z hlediska:
- Schopnost pečovat o vlastní osobu
- Výdělečná činnost / školní povinnost
- Rodinné vztahy
- Sociální vztahový rámec – mimo rodinu
- Domácnost
- Prostředí
3) Kompletní zdravotní posudek ČSSZ/OSSZ bude s ohledem na nové znění zákona §25 odst.
4 zákona o sociálních službách a 16a odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení poskytován správním orgánům na obou stupních správního řízení
automaticky, bez nutnosti vyžadování a dokládání souhlasu účastníka řízení.

Změny sociálního šetření v rámci systému příspěvku na péči
Navrhovaný způsob provádění sociálního šetření a následného zpracování písemného záznamu
ze šetření pro účely řízení o příspěvku na péči vychází z § 25 zákona o sociálních sluţbách a reflektuje
upřesnění vztahu písemného záznamu ze sociálního šetření k posudku vypracovanému posudkovým
lékařem.
Výstupem sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči je písemný záznam ze
sociálního šetření, který slouţí jako podklad pro posuzování LPS.
Záznam ze sociálního šetření obsahuje popis situace ţadatele z hlediska těchto okruhů:
a) schopnost pečovat o vlastní osobu,
b) výdělečná činnost / školní povinnosti,
c) rodinné vztahy,
d) sociální vztahový rámec (mimo rodiny),
e) domácnost,
f) prostředí.
Sociální pracovník v textu záznamu ze sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči u
jednotlivých okruhů uvede signifikantní skutečnosti a vychází ze srovnání ţadatele s jeho
vrstevníky v přirozeném sociálním prostředí. Pracovník neprovádí v rámci sociálního šetření pro

účely řízení o příspěvku na péči hodnocení situace ţadatele, pouze vyuţívá odbornost sociální
práce pro rozpoznání důleţitých detailů situace ţadatele.
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Záznam ze sociálního šetření obsahuje:
1. Datum, čas a místo kde bylo šetření provedeno.
2. Identifikační údaje ţadatele.
3. Informace:
a) s kým byl veden při šetření rozhovor (všechny osoby),
b) kdo je uváděn jako osoba zajišťující péči a v jakém rozsahu ji tato osoba zajišťuje,
c) jak je potřebná péče s pečující osobou sjednávána (dostupnost péče v případě akutní
potřeby),
d) v případě, ţe je ţadateli zajišťována potřebná péče registrovaným poskytovatelem nebo
terénní zdravotnickou sluţbou, identifikační údaje těchto subjektů a rozsah poskytované
péče.
4. Popis situace ţadatele se zaměřením na potřebu:
a) Schopnost pečovat o vlastní osobu, do záznamu se popisuje situace ţadatele při hledání
uspokojení potřeb péče ţadatele, například osobní hygieny, oblékání, stravování.
b) Výdělečná činnost / školní povinnosti, do záznamu se popisuje zapojení ţadatele do
pracovní činnosti nebo studia.
c) Rodinné vztahy, do záznamu se popisuje vztahový rámec rodiny, zejména mezi partnery,
rodiči a dětmi, či prarodiči, eventuelně s dalšími příbuznými, způsob komunikace.
d) Sociální vztahový rámec (mimo rodiny), do záznamu se popisuje vztahový rámec mimo
rodinu ţadatele, zejména přátelské vztahy, způsob trávení volného času, sociální aktivity
ţadatele.
e) Domácnost, do záznamu se popisuje situace ţadatele při hledání uspokojení potřeb ţadatele
vzniklých při standardním zajišťování chodu domácnosti.
f) Prostředí do záznamu se popisuje stav bydlení včetně vybavenosti pomůckami,
bezbariérovost prostředí (v místě bydliště i v širším okolí – například zda je bezbariérový
přístup do obchodu, k lékařské péči apod.).
Poté, co je okresní správou sociálního zabezpečení zaslán stejnopis posudku, obecní úřad obce
s rozšířenou působností pokračuje v řízení a vydá rozhodnutí podle určeného stupně závislosti, s tím,
ţe obsah textu výsledku posudku zapracuje do odůvodnění rozhodnutí o přiznání či zamítnutí
příspěvku na péči. To znamená, že součástí rozhodnutí (v jeho odůvodnění) musí být seznam
úkonů, které účastník není schopen zvládnout, a to z důvodu návaznosti na § 29 zákona o
sociálních službách.

Příspěvek na provoz motorového vozidla
od 1. 1. 2011 a související opatření v oblasti dávek sociální péče
Od 1. ledna 2011 dochází na základě vyhlášky č. 388/2010 Sb., ke sníţení částek příspěvku na
provoz motorového vozidla na rok 2011 a 2012.
Příspěvek na provoz motorového vozidla, poskytovaný jako jednorázová peněţitá dávka na období
kalendářního roku, se v roce 2011 a 2012 sniţuje pro osoby, jejichţ zdravotní stav odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod III. stupně o 20 % a pro osoby, jejichţ zdravotní stav odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod II. stupně o 50 %.
Příspěvek na provoz motorového vozidla v roce 2011 a 2012 činí:
 7 920 Kč pro občany, jejichţ zdravotní postiţení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III.
stupně (3 360 Kč u jednostopých vozidel),
 3 000 Kč pro občany, jejichţ zdravotní postiţení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II.
stupně (1 150 Kč u jednostopých vozidel),
 9 900 Kč u rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (4 200 Kč u
jednostopých vozidel).
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Ke zmírnění dopadů sníţení příspěvku dojde v případech, kdy je potřeba intenzivní dopravy
(kaţdodenní dojíţdění do zaměstnání, ambulantní léčba, studium apod.), ke sníţení pro rok 2010
hranice ujetých kilometrů, při jejímţ překročení se částka příspěvku zvyšuje, z dosavadních 9 000 km
na 7 000 km.
Navrhované sníţení příspěvku se netýká rodičů dětí s onkologickým onemocněním.
Na základě Vyhlášky č. 388/2010 § 36a zní:
„Na roky 2011 aţ 2012 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichţ
zdravotní postiţení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těţce zdravotně postiţené občany III.
stupně, 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel, a pro občany, jejichţ
zdravotní postiţení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těţce zdravotně postiţené občany II.
stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel. Ustanovení § 36 odst. 4 věty
druhé platí obdobně. Občanu uvedenému ve větě první se výše příspěvku na provoz motorového
vozidla vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36 odst. 5, jestliţe v kalendářním roce ujede ze
závaţných důvodů více neţ 7 000 km.“.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Karla Krupová
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Informace z Úřadu práce
V průběhu prosince stoupl v našem regionu počet lidí bez práce o 1 656 nezaměstnaných.
Prudký vzestup se v evidenci opavského úřadu práce zastavil na 11 067 ţadatelích o zaměstnání.
Tomu odpovídala i 11,4 procentní míra nezaměstnanosti. Do deseti procent ji z celého kraje udrţel jen
Frýdek Místek (9,5). Stejnou ji s Opavou měl i Nový Jičín (11,4), následovala Ostrava (12), Karviná
(14,3) a Bruntál (17,9). Celý Moravskoslezský kraj měl v prosinci celkem 12,4 procentní míru
nezaměstnanosti. V sedmdesáti obcích dosáhlo na míru nezaměstnanosti do 10 procent celkem
osmnáct, do 20 procent třiačtyřicet, do 30 procent sedm a do 40 procent dvě obce. Ze sedmi měst si
míru nezaměstnanosti do 10 procent udrţelo jedno, do 20 procent se vešlo 5 a do 30 procent jedno
město. Nejniţší míru nezaměstnanosti měly Mokré Lazce (6,11) a nejvyšší Čermná ve Slezsku (35,71)
před Třebomí (31,65). U měst se nejniţší míru nezaměstnanosti trvale drţí Hradec n. Moravicí (9,12) a
nejvyšší stále suţuje Budišov n. Budišovkou (21,53).
Prosincová míra nezaměstnanosti na Úřadu práce
Počet uchazečů
míra nezaměstnanosti
Opava
6 103
11,2 %
Kravaře
1 502
14,5 %
Hlučín
2 112
10,2 %
Vítkov
1 350
18,2 %
Nezaměstnanost - Bohuslavice - stav k 31. 12. 2010
Počet uchazečů o zaměstnání - 65, z toho ţeny - 31.
Počet uchazečů se základním vzděláním - 9, z toho ţeny – 5.
Počet uchazečů s výučním listem - 34, z toho ţeny – 14.
Počet uchazečů se SŠ s maturitou - 17, z toho ţeny – 7.
Počet uchazečů - osoby se ZP - 9, z toho ţeny – 6.
Počet uchazečů - evidence nad 6 měsíců -31, z toho ţeny – 19.
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců - 17, z toho ţeny -11.
Počet uchazečů - absolventů škol -7, z toho ţeny – 3.
Uchazeči- dosaţitelní - 63, z toho ţeny – 30.
Míra nezaměstnanosti v %
8,4
Míra nezaměstnanosti v % - ţeny
9,1
Míra nezaměstnanosti v % - muţi
7,8
Obec Bohuslavice
Ukazatel

31.12.
2009

31.3.
2010

30.6.
2010

Počet uchazečů o zaměstnání (UoZ)
70
84
63
celkem
z toho: ženy
34
37
31
Míra nezaměstnanosti v %
9,3
10,8
8,0
Počet dlouhodobě evidovaných UoZ
12
14
18
(evidence nad 12 měsíců)
Podíl dlouhodobě evidovaných UoZ
17,1
16,7
28,6
z celkového počtu uchazečů
Počet uchazečů věku do 24 let
Podle obcí se nesleduje
Poznámka: Míra nezaměstnanosti je počítána z dosažitelných uchazečů

30.9.
2010

31.12.
2010

64

65

34
8,1

31
8,4

23

17

35,9

26,2
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Obvod Hlučín
Ukazatel
Počet uchazečů o zaměstnání (UoZ)
celkem
z toho: ženy
Míra nezaměstnanosti v %
Počet dlouhodobě evidovaných UoZ
(evidence nad 12 měsíců)
Podíl dlouhodobě evidovaných UoZ
z celkového počtu uchazečů

31.12.
2009

31.3.
2010

30.6.
2010

30.9.
2010

31.12.
2010

1 972

2 177

1 849

1 834

2 112

965
9,6

973
10,3

944
8,7

962
8,7

1 029
10,2

501

569

617

665

690

25,4

26,1

33,4

36,3

32,7

Okres Opava
Ukazatel
Počet uchazečů o zaměstnání (UoZ)
celkem
z toho: ženy
Míra nezaměstnanosti v %
Počet dlouhodobě evidovaných UoZ
(evidence nad 12 měsíců)
Podíl dlouhodobě evidovaných UoZ
z celkového počtu uchazečů
Počet uchazečů věku do 24 let
Podíl UoZ do 24 let z celkového počtu
UoZ

31.12.
2009

31.3.
2010

30.6.
2010

30.9.
2010

31.12.
2010

10 026

10 737

9 157

9 294

11 067

4 508
10,5

4 594
10,9

4 478
9,2

4 728
9,4

5 004
11,4

2 695

3 130

3 219

3 428

3 595

26,9

29,2

35,2

36,9

32,5

1 878

1 906

1 611

1 974

2 036

18,7

17,8

17,6

21,2

18,4

Bez práce je v okrese zhruba každý osmý občan.
Během prosince vzrostl počet evidovaných nezaměstnaných osob v okrese Opava
o rekordních 1 656 na 11 067 a míra nezaměstnanosti v samém závěru roku znovu
překročila hranici 11 procent. Důvodem této špičky, která je pro konec roku zcela
neobvyklá, jsou vedle pozastavení sezónních prací z velké části nadcházející
změny zákona o zaměstnanosti. Svědčí o tom i časté dotazy občanů i zaměstnavatelů na
dopady těchto změn.
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 2010 je srovnatelný s počtem
uchazečů, který jsme registrovali v únoru 2010, tedy v době vrcholící hospodářské recese.
Hlavní příčinou vysokého nárůstu nezaměstnanosti na konci loňského roku byl velký příliv
nově evidovaných osob, hlavně pak v jeho posledním týdnu, kdy o zprostředkování zaměstnání
nově poţádalo 470 uchazečů, zatímco v roce 2009 se v týdnu mezi svátky a Silvestrem přišlo
zaevidovat 92 uchazečů. Novela zákona o zaměstnanosti platná od 1. ledna 2011 totiţ zpřísňuje
podmínky pro vyplácení podpory v zaměstnanosti, avšak pro ty, kdo se zaregistrovali na úřadu
práce do konce roku 2010, platí ještě zákonná úprava před novelizací.
Během prosince 2010 se v okrese nově zaevidovalo 2254 uchazečů o zaměstnání, to je
o 800 více, neţ v prosinci 2009. Noví uchazeči přicházeli zejména ze stavebnictví, významná
část i z lesnictví, personálních agentur nebo ostravských podniků. Hromadné propouštění
v prosinci nenahlásil ţádný opavský zaměstnavatel, docházelo spíše k ukončování pracovních
poměrů v menším rozsahu, zato u velkého počtu zaměstnavatelů. Pracovní poměry končily
nezřídka dohodou zaměstnance se zaměstnavatelem, coţ opět koresponduje s tvrzením, ţe
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nezaměstnaní měli zájem vstoupit do evidence ještě do konce roku, neboť pro ty, kteří se stanou
uchazeči o zaměstnání od ledna 2011, budou podmínky přísnější. Do evidence v prosinci
vstupovali s výraznou převahou muţi (cca 1700 muţů, zatímco ţen se nově zaevidovalo zhruba
500).
Ke konci roku 2010 jsme zaznamenali také nezvykle vysoký počet uchazečů, kteří přišli
do evidence z důvodu skončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti (celkem 517).
Těchto osob bylo nyní zhruba 3x více, neţ činí průměrné prosincové hodnoty za poslední roky.
Předpokládáme, ţe skokový nárůst nově evidovaných uchazečů v prosinci 2010 se
následně projeví niţším počtem nově evidovaných uchazečů v lednu 2011. I kdyţ v současné
době ještě nemůţeme tuto domněnku potvrdit, protoţe pro to nemáme definitivní data, jiţ první
neoficiální výsledky ukazují, ţe tomu tak skutečně bude. Během prvních čtyř pracovních dnů
letošního roku přišlo o zprostředkování zaměstnání poţádat okolo 700 uchazečů, zatímco loni
to bylo téměř 1000 nových uchazečů během prvních čtyř pracovních dnů. Teprve čísla za celý
měsíc leden 2011 ale bude moţné srovnat s lednem 2010.
Míra nezaměstnanosti, která od května do listopadu 2010 stále kolísala okolo 9,4 %, se
v prosinci zvýšila na 11,4 %. Tento negativní vývoj způsobili hlavně muţi, u kterých se míra
nezaměstnanosti zvýšila z listopadových 8,2 % na prosincovou hodnotu 10,9 %. Míra
nezaměstnanosti ţen ke konci roku 2010 byla 11,9 % (11,2% v listopadu 2010).
Stále evidujeme velmi málo volných pracovních příleţitostí. Ke konci prosince bylo
v registru 304 volných pracovních míst, o jedno volné pracovní místo se teoreticky ucházelo
36,4 uchazečů o zaměstnání.
Úřad práce
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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/.

Hodnocení prospěchu a chování ţáků v 1. pol. šk. roku 2010/2011
Tř.

Počet (CH/D)

Vyznamenání

Prospěli

Průměr třídy

Absence
průměr/ž.

1.
2.
3.
4.
5.

18 (10+08)
25 (11+14)
19 (10+09)
16 (12+04)
21 (10+11)

18 (10+08)
23 (09+14)
15 (08+07)
09 (06+03)
12 (03+09)

00 (00+00)
02 (02+00)
04 (02+02)
07 (06+01)
09 (07+02)

1,000
1,223
1,224
1,486
1,514

20,44
09,31
21,05
21,88
15,81

1. – 5.

99 (53+46)

77 (36+41)

22 (17+5)

1,289

17,69

6.
7.
8
9.

18 (12+06)
24 (12+12)
17 (08+09)
18 (08+10)

09 (06+03)
10 (04+06)
04 (01+03)
06 (02+04)

09 (08+01)
14 (08+06)
13 (07+06)
11 (05+06)
1 neprospěl

1,599
1,611
1,737
1,769

41,80
30,29
28,70
51,00

6.- 9.

77 (40+37)

29 (13+16)

47 (28+19)

1,679

37,95

1.- 9.

176 (93+83)

106 (49+57)

69 (45+24)

1,484

27,82

V 1. pololetí bylo uděleno:
44 pochval, 25 napomenutí, 10 důtek třídní učitelky, 4 důtky ředitelky školy.
Všem vyznamenaným a pochváleným žákům blahopřeji! Do dalšího pololetí přeji žákům i
kolegům hodně úspěchů!
Dagmar Fojtíková, Mgr. – ředitelka školy

FLORBAL CUP 2.-5.tříd
Tento rok se poprvé konal florbalový turnaj
pro ţáky a ţákyně 2. aţ 5. třídy. Ţáci prvního stupně
navštěvují školní krouţek florbalu a proto jsme ve
středu 1. 12. 2010 vyjeli do Kobeřic, kde jsme se
měli utkat s místními, ale také s Oldřišovem.
Turnaj se hrál dle pravidel malého florbalu, a
jak se ukázalo, to se nám stalo vcelku osudným.
Kaţdé druţstvo mělo mít alespoň jednu hrající
dívku. Na turnaj nás tak odcestovalo čtrnáct.
Bohuţel ani v jednom zápase jsme neuspěli a někdy
bylo skóre opravdu hrozivé. Hra bez brankáře a naše
nechuť hrát obranu byla osudová. Všichni chtěli
dávat góly, a proto jsme jich tolik obdrţeli.
Přestoţe jsme ani v jednom zápase neuspěli, děkuji ţákům za nasazení. Přeci jen to byl jejich
první turnaj a víme, kde je třeba zlepšit přípravu. Věřím, ţe hoši starších ročníků budou opravdovou
inspirací, v tom dobrém, pro mladší ţáky.
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ORION FLORBAL CUP 6.–7.tříd
V úterý dne 4. 1. 2011
se konal v Dolním Benešově
jiţ tradiční Orion Florbal
Cup pro ţáky 6. aţ 7. tříd.
Letos bylo z čeho vybírat, a
proto jsem očekával dobré
umístění. Na turnaj nás
nakonec odjelo osm. Naši
školu reprezentovali tito:
Mika
Ondřej,
Dominik
Lukáš, Skroch Daniel, Kocur
Filip, Vitásek Jan, Malchárek
Matěj, Mička Václav a Pašek
David. Bohuţel jsme se
museli obejít bez zraněného
brankáře Lukáše Freislera.
Hned od úvodního vhazování bylo zřejmé, ţe můţeme zde zahrát dobrý výsledek. Především
bych chtěl podtrhnout výkon Filipa Kocura, ale i výkon ostatních byl dobrý. Hoši hráli s nasazením a i
přes občasné nedorozumění a trochu chaotickou stavbu hry byli vţdy pro všechny zúčastněné těţkým
protihráčem. Přestoţe jsme podlehli 2:4 Kobeřicím, ostatní zápasy jsme uţ vyhráli. Bolatice jsme
porazili 3:0 a Dolní Benešov jsme deklasovali vysoko 9:4. Přestoţe Kobeřice také jednou zaváhaly a
bodově jsme tak zaujali společně stejnou první příčku, náš vzájemný zápas rozhodl a proto jsme
v celkovém pořadí obsadili nakonec krásné druhé místo.
Hoši předvedli pěkný výkon, a proto jsem se rozhodl je přihlásit na ČEZ Street hockey, coţ je
prakticky jeden z největších florbalových turnajů pro ţáky ZŠ. Věřím, ţe i zde budou skvěle
reprezentovat naší školu i Bohuslavice.

PREVENTAN CUP VYBÍJENÁ 4.-5.tříd
Dne 18. 1. 2011 se
ţáci zúčastnili jiţ tradičního
Preventan cupu ve vybíjené
ţáků 4. aţ 5. tříd. Turnaj se
konal v Dolním Benešově a
kromě
místních
jsme
nastoupili
ještě
proti
Bolaticím a Kobeřicím.
Druţstva byla smíšená,
minimálně dvě hrající dívky.
Naši školu reprezentovali:
Robenek Petr, Poštulka
Vojtěch, Pašek Jiří, Lischka
Vojtěch, Halfar Marek,
Sollichová Iveta, Lapčík
Ondřej,
Gruň
Adam,
Lasáková Tereza, Skroch
Daniel, Krištofová Hana a
Ohřál Adam.
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Ţáci nastoupili k prvním zápasům, nadšení
a zápal nechyběl. Porazili jsme ve vyrovnaném
zápase Bolatice 8:5. S jasnou převahou jsme
přehráli Kobeřice vysoko 17:5. Bohuţel
s domácími jsme si neporadili a zápas prohráli
vysoko 6:14. Přesto jsme v celkovém pořadí
obsadili skvělé druhé místo. Turnaj měl fair play
atmosféru, včetně fandění. Všem zúčastněným
ţákům děkuji za předvedenou hru a výkon.

ORION FLORBAL CUP 8.-7.třída
Ve čtvrtek dne 20. 1. 2011
započal Orion florbal cup také pro
starší ţáky, konkrétně pro ţáky
osmých a devátých tříd. Ţáci jeli
reprezentovat naši školu a
Bohuslavice do Bolatic. Turnaje
se kromě místních také zúčastnili
ještě Kobeřice a Oldřišov. Výběr
ţáků pro tento turnaj byl poměrně
omezený i díky nemocnosti.
Přesto se podařilo vybrat sedm
ţáků. Byli to tito: Matýsek Adam,
Cigán Petr, Štefek Petr, Freisler
Michal, Cyrus Jakub, Straka
Jakub a Filip Kocur, který splnil
podmínku ročníku narození a pro
své kvality nahradil bohuţel nemocného Jošku Petra.
Od začátku turnaje si kluci moc nevěřili. Ovšem měli dobrý los a v prvním důleţitém zápase
nastoupili proti Oldřišovu. Zápas byl vyrovnaný, ale zvládli jsme jej a Oldřišov porazili 3:1. V druhém
zápase si kluci uţ věřili, ale docházely síly. Navíc jsme nehráli důsledně v obraně a tak nás místní
Bolatice přehráli těsně 2:3. Tabulka před
posledním zápasem s favority turnaje
Kobeřicemi byla dosti zamotaná. Ovšem
pro nás to znamenalo, ţe kdybychom byli
schopní přehrát Kobeřice, postoupíme do
okresního kola. Kluci se vzchopili a ve
velmi vypjatém zápase aţ do poslední
minuty drţeli vedení 4:3. Bohuţel pro nás
jsme v poslední minutě inkasovali a zápas
skončil nerozhodně 4:4. Takţe paradoxně
z postupu se nakonec stalo celkově třetí
místo. Turnaj měl dobrou úroveň a
myslím, ţe naši ţáci působili asi
nejflorbalovějším dojmem. Děkuji ţákům
za pěknou prezentaci školy.
Mgr. Pavel Pinďák
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Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
V lednu odehráli Buldoci Bohuslavice pět utkání a ve všech dokázali zvítězit. Nejprve přehráli
AZ Pneu Jaktař, následně těsně porazili Buly Arénu. Po vítězné přestřelce s Hatí si zastříleli proti Píšti
a v posledním lednovém zápase porazili těsně v tradičním derby Bolatice.
V průběţné tabulce soutěţe jsou Buldoci na pěkném třetím místě.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC AZ Pneu Jaktař
6:4
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
3:2
HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať
8:5
HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť
11:0
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
5:4
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
Ne
6. 2. 2011 13:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
Út
8. 2. 2011 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
Po
28. 2. 2011 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice
So
5. 3. 2011 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
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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SK Bohuslavice
SK Bohuslavice oznamuje svým členům, ţe v sobotu 19. 2. 2011 v 15,00 hodin se v
Kasíně uskuteční výroční valná hromada klubu.
Výbor SK

ŠACHOVÝ LEDEN TADEÁŠE KRIEBLA
Lednový
tréninkový
kalendář
předpokládal u Tadeáše Kriebla odehrát alespoň
jeden velký šachový turnaj a to buď v polském
Krakově, nebo na domácí půdě v Praze, popř.
Mariánských Lázních. Nakonec díky panující
marodce jeho extraligového druţstva z toho
nebylo nic a hrála se jen víkendová mistrovská
utkání. Turnajové vítězství v rapid šachu (na 15
minut) si Tadeáš připsal na svůj účet v Ostravě.
Nejlepší byl také v okresním přeboru středních
škol druţstev v Opavě, stoprocentní bodový zisk
mu přinesla i dvě kola dorostenecké extraligy
druţstev. Na neoficiálním přeboru škol ČR,
který se konal v druhé polovině ledna na půdě
praţské Vysoké školy ekonomické skončil s
druţstvem Gymnázia J. Kainara Hlučín na
třetím místě v republice. Více o tomto turnaji na
http://www.chessfm.cz/content/krajsky-preborskol-v-sachu-2011
Výčet sportovních úspěchů lze zakončit
úspěšným vystoupením v extralize druţstev
dospělých, kdy si ve víkendovém trojkole
v barvách Beskydské šachové školy Frýdek
Místek nejprve lehce poradil s hráčem Třince, o den později, v sobotu, převálcoval hráče
Grygova a aţ v neděli narazila kosa na kámen, kdy to byla poráţka s hráčem z Litovle.
Nakonec 66% bodový zisk není zase tak špatný a po sedmi odehraných kolech je Tadeášovo
druţstvo na třetím místě extraligové tabulky.
Únor bude u Tadeáše jiţ tradičně spojen s dolaďováním formy na březnové Mistrovství
ČR mládeţe, které se uskuteční od 12. března v Koutech nad Desnou. Bude to sice trochu
obtíţnější, protoţe počátkem února odjede Krieblův osobní trenér, velmistr Talla, připravovat
na čtvrt roku šachovou reprezentaci Spojených arabských Emirátů. Náš šachista má velikou
šanci se tohoto dubajského kempu jako sparingpartner Saudských šachistů zúčastnit.
V rodných Bohuslavicích se můţeme těšit na mistrovo vystoupení 26. března na
šachovém turnaji OPEN Bohuslavice, kde jiţ přislíbil účast.
Leo Vitásek
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Řádky z kultury
OŘÍŠKOVINY
Je za námi 4. společenský ples OS Bohuslavický Oříšek, tentokrát pod názvem -" Hawaii
Dance Party". Dokonalou iluzi havajské pláţe vytvořila pečlivá výzdoba sálu i všech prostor
KD. Několikadenní přípravy se opravdu zúročily. Sympatická Mahulena Bočanová, která
přijala letos naše pozvání a ples moderovala, se s námi bavila aţ do ranních hodin. Zárukou
kvality a dobré zábavy byly také obě kapely - opět pro doladění havajské atmosféry - známý
YoYo Band, který ve svém tříhodinovém vstupu přilákal snad všechny zúčastněné, ale i
oblíbený Naboo Band, v čele s M. Novákem. Ples plný exotiky byl zahájen velkoplošnou
projekcí, při níţ si mohli všichni vychutnat přílet letadla a přistání přímo na havajských
ostrovech, na uvítanou byla všem ţenám věnována nezbytná květinová ozdoba a všem také
přivítací drink. Večer ozvláštnil tématicky laděný program a věříme, ţe radost měli i výherci
zajímavých hodnotných cen bohaté tomboly. Tímto mnohokrát děkujeme všem sponzorům,
kteří celý ples svým přispěním umoţnili uskutečnit.
Velice vydařeným a příjemným počinem byl vrchol celé plesové noci - a to vydraţení
"havajské palmy". Potěšující výtěţek - 10 000 Kč - byl naším sdruţením věnován dětem v
místní mateřské školce. Symbolicky byla tato částka předána na maškarním reji dětí MŠ.
Letošní ples se obzvlásť vydařil a nejen vyprodané vstupenky a skvělá zábava, ale také
dobrý pocit z dobré věci, jsou pro naši organizaci velkým poděkováním, kterého si velmi
váţíme. Doufejme jen, ţe na podobných společenských akcích organizovaných zejména pro
Vás - místní občany, se budeme setkávat zvláště s Vámi.
Bohuslavický Oříšek

Pozvánka na I. maškarní bál pro dospělé
OS Klub Přátel Prajzských Kapel Vás co nejsrdečněji zve na první Maškarní Bál pro
dospělé, konaný 26. 2. 2011 v KD v Bohuslavicích.
Celý večer vám bude k poslechu i dovádění na sále hrát ty největší hity 80. a 90. let DJ
Thomas (Tomáš Vrbický). Během večera budou pečlivě vybrány, následně vyhlášeny a
oceněny, ty nejlepší masky ze všech. Takţe stojí za to, si kostým pořádně promyslet. Kolem
půlnoci se můţete těšit na vyhlášení opravdu bohaté tomboly. Divoká zábava potrvá aţ do
ranních hodin a určitě bude stát za to.
Vstupenky na tento maškarní bál si můţete objednat na telefoním čísle 777293380 a na
emailu ing.ondra.csc@seznam.cz. Od cca 7. 2. budou k dostání i v prodejně ESO naproti
kostela v Bohuslavicích. Cena vstupenky je 130,- Kč a zahrnuje v sobě i los do tomboly. Pro
velký zájem doporučujeme s rezervací vstupenek neotálet.
Ondřej Šebestík
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NOVĚ OTVÍRÁME OD 1. 2. 2011
na ulici Poštovní 119 v Bohuslavicích
(budova za Obecním domem Bohuslavice)

STUDIO RELAX
vybaveno dvěma masáţními a rekondičními stroji ROLLETIC
Vhodné pro ţeny všech věkových kategorií, bez jakékoliv větší fyzické námahy
Vyuţívá jednu z metod tradiční čínské medicíny
Stimulační účinky se dosahují pomocí masáţe v oblastech akupunkturních drah a
zasahují vzdálené části těla

Zmenšování objemu masírované partie (úbytek v cm)
Zpevňování svalů a vypnutí kůţe
Odbourávání tukových polštářků
Odbourávání celulitidy
Podporuje prokrvování
Uvolňuje napětí svalů
Povzbuzuje látkovou výměnu
Tvaruje postavu (bodyforming)

PROVOZNÍ DOBA:
PO – ST 9-12 hod. a 13-15 hod.
PÁ 9-12 hod. a 13-15 hod.
příp. dle objednávek
Zaváděcí ceny: 3 Kč/min. Při zakoupení permanentky 2 Kč/min.

Přijďte se k nám podívat! Jen pro Vás máme první cvičení zdarma!
Po dohodě moţnost hlídání dětí při cvičení zdarma!
Objednávky na tel: 603 929 062
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Náboţenský ţivot (34)
Prohlíţel jsem kalendář, abych vybral pro únorové pojednání světce nebo světici. Zaujalo mě
jméno uvedené dne 5. února – sv. Agáta. Krásné jméno, které se dá do češtiny přeloţit jako Háta,
Dobruše či Dobromila.
Sv. Agáta se narodila kolem roku 225 na Sicílii (Itálie). Agáta byla podle legendy dcerou
vznešených rodičů z Katánie na Sicílii. Údajně byla velmi krásná, a kdyţ dospěla, ucházel se o ni
místodrţící Katánie. Jako jiné nápadníky odmítla i jeho a vyznala, ţe je křesťanka. A to byl v té době
„velký přestupek“ hodný potrestání. Aby zlomil její odmítání, dal ji místodrţící na třicet dní kuplířce v
domnění, ţe ji přesvědčí o změně myšlení. Ani to však nepomohlo, a tak ji dal vsadit do vězení a krutě
mučit. Nejprve jí odřezali ňadra a pak ji pálili pochodní. Legenda vypráví, ţe takto ztýrané se zjevil sv.
Petr a uzdravil ji. Příštího dne mučení pokračovalo. Agátu poloţili na střepy a rozţhavené uhlí. Tomuto
mučení podlehla a zemřela pro víru ve velmi mladém věku roku 250.
Rok po její smrti vybuchla sopka Etna a Katánii hrozilo, ţe bude zničena ţhavou tekoucí lávou.
Zoufalí obyvatelé Katánie našli Agátin závoj a nesli ho proti proudu tekoucí lávy, a ten se náhle
zastavil. Od té doby se závoj uchovává jako vzácná relikvie.
Záhy po smrti byla Agáta uctívána jako mučednice a světice. Její ostatky jsou uloţeny ve městě
Katánii na Sicílii. Umělci znázorňují sv. Agátu jak je mučena, jak jí odřezávají ňadra. Je uctívána jako
ochránkyně proti ohni, velkým vedrům a horečce. Chovatelé dobytka, neţ vyhnali dobytek na pastvu,
napekli z pšeničné a ječmenné mouky a otrub „Agátiny chlebíčky“, dali je posvětit a nakrmili jimi
dobytek. Sv. Agáta je patronkou kojných, tkalců, pasaček, zvonařů, zlatníků a havířů. V její pomoc
doufají i hladovějící.
Jméno, které nosily naše prababičky, přichází zvolna opět do obliby a rodiče je dávají svým
narozeným děvčátkům. Tak vám, nositelky tohoto jména, přeji ve sv. Agátě mocnou ochránkyni a úctu
vašemu jménu. Církev slaví její jméno 5. února, ve světském kalendáři je uvedeno 14. října.
Leo Dominik

Z EVIDENCE OBYVATEL 2010
K 1. 1. 2011 měla naše obec 1657 občanů. V roce 2010 se narodilo 20 dětí, zemřelo 12 občanů.
Narozené děti v roce 2010:
Kroupa Martin
Klíšťová Beáta
Boček Matyáš
Ostárek Ondřej
Mokrý Robin
Miketa Vojtěch
Veverková Nikol
Miketa Daniel
Badajová Melánie
Fridrich Petr
Kolarčík Filip
Václavíková Julie
Léblová Laura
Ohřálová Nella
Jiřík Matěj
Pawlik Patrik
Gazdová Kateřina
Hankeová Marie
Dominik Matouš
Suchomelová Terezie
Zemřelí spoluobčané v roce 2010:
Manusch Gűnter
Nevřelová Klára
Placek Pavel
Benek Norbert
Bašista František
Kozák Bruno
Kocur Leo
Dominik Ervín
Dudková Karin
Kotalová Marta
Nevím Reihard (domov důchodců)
Řehánek Emil
Ing. Černý Jiří
K trvalému pobytu se přihlásilo 30 občanů a odhlásilo 14 občanů. S přihlášenými jmény se
dostala do obce i nová příjmení: Jarkuliš, Václavík, Bachroník, Babic, Krejčí, Gazda, Tröster, Staněk,
Rataj, Výtisk. Nejstaršími spoluobčany jsou z ţen paní Bernardina Chorovská - 98 let a z muţů pan
Tomíček Bedřich - 87 let.
Karla Krupová
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Společenská kronika – naši jubilanti v únoru 2011
Balarinová Věra
Kocur Vilém
Vitásek Bruno
Suchánková Anna
Placková Kateřina
Homollová Anna
Vitásek Arnošt
Chorovská Bernardina
Latoňová Růžena
Kubík Josef
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i
rodinnou spokojenost a hojnost Boţího poţehnání.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
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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