Číslo 220

Duben 2011

Váţení spoluobčané,
ještě v první polovině března jsme
zaţívali zimu s mrazy a sněhem. Druhá
polovina měsíce nám přinesla s prvním
jarním dnem více tolik očekávaného
sluníčka. Časté ranní mrazíky byly rychle
překonány a nejkrásnější roční období
s probouzející se přírodou začíná vítězit nad
zimou.
Měsíc březen přinesl našemu občanu
Tadeáši Krieblovi další úspěch v královské
šachové hře. Tadeáš Kriebel potvrdil svůj
talent, obhájil v Koutech nad Desnou
loňské prvenství a stal se mistrem České
republiky v kategorii do šestnácti let.
Gratuluji našemu mladému spoluobčanu
k tomuto
významnému
úspěchu
i
k nominaci na mistrovství světa, které se
letos bude hrát v brazilském Rio de Janeiru
a přeji hodně, hodně úspěchů. Zároveň
děkuji za sebe i za všechny spoluobčany za
vynikající reprezentaci naší krásné obce.
Vše nejlepší přeji také všem učitelům
a učitelkám, kteří oslavili svůj svátek
v březnu. Dnešní společností nedoceněné a
často i zneváţené povolání a poslání učitelů budoucích generací zasluhuje naši úctu i
váţnost. Přeji vám váţení kantoři vše nejlepší, hodně optimismu, hodně pilných a hodných
ţáků a hodně vstřícných a chápajících rodičů.
Skončila zima a téměř všichni občané se pozastavují nad tím, kolik nepořádku se
ukázalo po tání sněhu. Nejvíce snad vadí psí exkrementy, které můţeme vidět na veřejných
prostranstvích, chodnících a komunikacích. Volné pobíhání psů, jejich vodění bez náhubku a
zanechání psích exkrementů je hrubé porušování platné obecně závazné vyhlášky. Obracím
se na všechny majitelé psů, aby zásadně změnili svůj nezodpovědný přístup. O tom, ţe jejich
chování je nejenom nezodpovědné, ale i nebezpečné, se můţeme téměř kaţdodenně dočíst
v denním tisku nebo přesvědčit v televizi.
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K výzvě, aby se nepálily odpady v pecích ústředního topení, přidávám i zákaz
vypalování trávy. Je to zakázáno, poškozuje to přírodu a vzniká velké nebezpečí poţárů.
Občanům, kteří mají velké zahrady, připomínám moţnost objednání odpadových
nádob na trávu, listí a další zelený odpad na obecním úřadu. Zelený odpad bude zpracováván
v kompostárně, a proto nesmí obsahovat kameny a větve. Speciální sběrné nádoby s otvory a
dvojitým dnem o obsahu 120 l nebo 240 l budou vyváţeny pravidelně kaţdých 14 dnů, vţdy
v úterý v sudé týdny, v období od dubna do konce října nebo podle dohody.
Pochováním basy na posledním hasičském bále byla ukončena letošní dlouhá plesová
sezóna. Děkuji všem, kteří ji s velikým úsilím připravili. Rovněţ děkuji všem, jednotlivcům,
organizacím a spolkům, kteří připravují společenské akce pro ostatní spoluobčany.
Naposledy tradiční šachový turnaj i novou výstavu perníků s velikonoční tématikou. Měsíc
duben bude ve znamení očekávání velikonočních svátků s tradičním šmigrustem. Přeji všem
krásné a radostné proţití letošních Velikonoc, chlapcům a muţům bohatou pomlázku a
ţenám, aby i tentokráte byly shovívavé.
Zájemce o exotiku zvu na další cestopisnou přednášku o Ugandě, která se uskuteční uţ
v pátek 1. 4. 2010 v 18 hod. v obřadní síni obecního domu. Hned v sobotu 2. 4. pořádá
Spolek včelařů od 14 hod. burzu v sále Kulturního domu. Seniory z Bohuslavic srdečně zvu
na tradiční jarní setkání seniorů, které se uskuteční 28. 4. 2011 od 15.00 hodin v sále
společenského domu. Na setkání s pohoštěním vystoupí náš folklórní soubor Vlašanky a pro
dobrou náladu i tanec bude hrát p. Barč a Prengl. Další akci, která má uţ svou tradici, je
pálení čarodějnic. Je připravováno Klubem rodičů a ZŠ a MŠ Bohuslavice na pátek 29. 4.
2011.
Další podrobnosti o připravovaných akcích jsou uvedeny na plakátech, webových
stránkách a budou rovněţ hlášeny v místním rozhlase. Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice

Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém mimořádném jednání dne 24. 3. 2011 schválilo následující
usnesení č. 6/4:
a) Program 4. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
b) Ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice - Ing. Poštulková, p. Lasák.
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti
Moravskoslezsko na stavbu Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy.
d) Smlouvu o realizaci přeloţky distribučního zařízení Bohuslavice, Záhumenní, přel. vVN/kVN.
e) Realizaci rozšíření veřejného osvětlení na ul. Luční a Záhumenní dle nabídky Albreko s. r. o. ze dne
8. 3. 2011 vč. uzavření smlouvy.
f) Opravu schodů ke kostelu dle nabídky fy Jaroslav Liďák, průmyslové podlahy, Kunčičky u Bašky ze
dne 15. 2. 2011 vč. uzavření smlouvy.

Z jednání rady obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 14. 3. 2011 zabývala následující problematikou:
Zahájení.
Kontrola usnesení.
Výsledky hospodaření obce za 01 – 02/2011.
Daňové příjmy 02/2011.
Pozemkový fond ČR, ţádost o sdělení o podmínkách převodu zem. a lesních pozemků z vlastnictví státu
na jiné osoby.
Pozemkový fond ČR, oznámení o zamýšleném převodu pozemků.
Pojištění osobních aut a ostatních dopravních prostředků v majetku obce.
Investiční výstavba – stavby:
 Vypracování nového Územního plánu obce Bohuslavice.
 Obecní dům Bohuslavice - Odstranění nedostatků Závěrečné monitorovací zprávy.
 Seznam staveb a projektových dokumentací v roce 2011.
 Sluneční – výzva k doplnění nabídky.
 U Kovárny, zpracován projekt, nesouhlas majitelů pozemků s přeloţkou sloupu nn.
 Dolní úprava povrchu, lapač vody.
 Horní, návrh projektu projednat s vlastníky domů a parcel.
 Cenová nabídka na VO ul. Záhumenní.
Organizační věci:
 Smlouva o zřízení odpovědného zástupce za provoz vodního díla – kanalizace, vodovodu a domovní
ČOV.
 Přijetí pracovníků na VPP, 3 muţi a 3 ţeny od 1. 4. 2011, veřejná sluţba – zavést v obci od 1. 7. 2011.
 Výsledky výzvy na převádění ţáků na přechodu u kostela.
 Pronájem KD, banketka, sál.
 Smlouva o obchodním zastoupení s Českou spořitelnou.
 Českomoravská stavební spořitelna – program „Obce ČR“.
 Vytýčení hranic Okruţní (Diehlová).
 Vyúčtování dotace na dopravu.
 Jednání starostů SOH s poslanci a senátory.
 Osoblaţská výzva, Výzva města Chlumec n. Cidlinou.
 Kácení 3 ks olší na okraji Špakovského rybníku v sousedství R. Theuera.
 Ţádost o sníţení hladiny Špakovského rybníka.
 Shromáţdění zástupců obcí regionu Moravskoslezsko.
 Výroční schůze Spolku zahrádkářů a Mysliveckého sdruţení.
 Příspěvek obce na „Univerzitu 3. věku“.
 Předplatné do Slezského divadla Opava.
 Instalace informačních tabulí na katastru obce.
 Hodina Země 2011, vypnutí veřejného osvětlení v sobotu 26. 3. 2011 v době od 20.30 do 21.30.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Stránka 4 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 220

duben 2011

Důleţitá sdělení
Nový Územní plán obce Bohuslavice
Územní plán obce řeší vyuţití území, stanoví zásady jeho organizace a koordinuje výstavbu a
další činnosti ovlivňující rozvoj území. Je důleţitý pro rozvoj obce, tvorbu a ochranu ţivotního
prostředí, ochrany kulturních hodnot, zdraví obyvatel aj. Schválený územní plán a regulační plány
jsou závaznými podklady pro rozhodování v území. To znamená, ţe ţádný orgán by neměl vydat
rozhodnutí, které je v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací. Platný územní plán
obce Bohuslavice byl vypracován a schválen v roce 1994 a pětkrát aktualizován podle potřeb
občanů, podnikatelů nebo obce. Poslední změnou byla prodlouţena platnost do 31. 12. 2015. Rada
obce se zabývala aktuálním stavem územního plánu obce Bohuslavice a s ohledem na nový stavební
zákon a další zákony a předpisy navrhne obecnímu zastupitelstvu ke schválení vypracování nového
územního plánu obce. V rámci přípravné fáze, před rozhodnutím obecního zastupitelstva o pořízení
nového územního plánu obce, vyzývám všechny občany, firmy podnikající na území obce a další
subjekty a organizace k seznámení se stávajícím územním plánem a vypracování a předání
poţadavků a návrhů na nový územní plán obce. Platný územní plán je k nahlédnutí k dispozici na
obecním úřadě a vystaven na webových stránkách obce. Jiţ v letech 2008 - 2010 předalo několik
občanů na základě výzvy obecního úřadu své podněty a návrhy. Termín pro ověření předaných
poţadavků a předávání nových návrhů je do 31. 5. 2011. Návrhy budou projednány v komisi
místního rozvoje, radě obce a projednány a schváleny obecním zastupitelstvem. Společně s návrhy a
poţadavky obce, mapovými podklady a dostupnými informacemi o stavu území a záměrech jeho
vyuţití budou podkladem pro zpracování průzkumů, rozborů a zadání územně plánovací
dokumentace. Společně s návrhy a poţadavky obce, mapovými podklady a dostupnými
informacemi o stavu území a záměrech jeho vyuţití, budou podkladem pro zpracování průzkumů a
rozborů, zadání a dalších stupňů územně plánovací dokumentace.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Jarní úklid obce
Obec připravuje na poslední dubnový týden provedení jarního úklidu obce. Pracovníci
obce s pracovníky veřejně prospěšných prací provedou úklid veřejných prostranství. Ţáci
základní školy pod vedením svých učitelů v rámci „Dne země“ uklidí a vysbírají přístupové
komunikace do obce. Ve spolupráci se spolky a organizacemi v obci se dále zaměříme na
kontrolu a dosadbu vysázených stromových alejí. Vyzývám rovněţ občany, aby uklidili okolí
svých domovů a přispěli tak ke zkrášlení naší obce.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční na prostranství před
Kulturním domem v Bohuslavicích v sobotu 30. 4. 2011 v době od 8.00 do 13. 00 hod.
Občané Bohuslavic mohou přivézt k vytřídění a odvozu kromě zeleného a stavebního odpadu
a stavební suti jakýkoliv odpad. Odpad bude na místě vytříděn a odvezen fy OZO k dalšímu
zpracování.

Beseda starostů Hlučínska s poslanci a senátory Parlamentu ČR
Ve středu 9. března uspořádalo Sdruţení obcí Hlučínska ve spolupráci s městem Kravaře
setkání starostů měst a obcí Hlučínska s poslanci a senátory, kteří byli zvoleni a zastupují náš
region v Praze. Jednání se zúčastnili senátoři MUDr. Václav Vlček a MUDr. Petr Guziana a
poslanci PhDr. Jaroslava Wenigerová, Ing. Zbyněk Stanjura, Ing. Ludmila Bubeníková, Ing.
Václav Klučka, RSDr. Miroslav Opálka. Omluvili se Hejtman Moraskoslezského kraje Ing.
Jaroslav Palas a Pavol Lukša.
Poslanci a senátoři byli seznámeni s problémy občanů a starostů obcí a měst. Diskutovalo
se o následujících tématech:
- Výstavba nové R 56 nebo nové I/56 z Hlučína do Opavy (průjezd hustě osídleným územím).
- Diskriminační rozpočtové určení daní ve prospěch občanů hlavního města a čtyř největších
měst.
- Nedostatek finančních prostředků na činnost Policie ČR.
- Krácení finančních prostředků obcím a městům na činnost státní správy.
- Předávání dalších povinností na obce a města bez převodu finančních prostředků.
- Zamezení rušení stavebních úřadů na obcích a malých městech.
- Zvýšení hlukových limitů nejenom u dopravy, ale i např. u kostelních zvonů.
- O poţadavku na zrušení otevírací doby v supermarketech a obchodech o nedělích a svátcích.
- Čistota ovzduší, rušení lůţek a některých oddělení v nemocnicích.
- Přímá volba starostů.
- Bydliště občanů s adresou na OÚ.
Připraveno bylo ještě více dalších palčivých otázek, na které se nedostalo a které byly
senátorům a poslancům zaslány dodatečně. Z reakcí senátorů a poslanců bylo zřejmé, ţe jim
diskuse přinesla zajímavé návrhy a podněty, které přislíbili uplatňovat ve své politické práci a
úpravě stávajících a přípravě nových zákonů v parlamentu a senátu ČR.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Daň z nemovitostí
Dle sdělení Finančního úřadu Hlučín – odd. daně z nemovitostí, budou sloţenky na
daň z nemovitostí pro tento rok zasílány poplatníkům na jejich adresu.
Karla Krupová
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Charita Hlučín – další sluţby
Domácí hospicová péče – je zdravotní péče, podpora a pomoc nevyléčitelně
nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech ţivota nemocného
v domácím prostředí. Je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Součástí domácí
hospicové péče je i půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek. Našim
klientům můţeme zapůjčit lůţka (mechanická i elektrická), invalidní vozíky, chodítka. Dále je
moţné zapůjčit lineární dávkovače léků, odsávačky, koncentrátor kyslíku a další pomůcky.
Kontakt: vrchní sestra ošetřovatelské sluţby: Anna Postulková
e-mail: vrchni.sestra@charitahlucin.cz
tel: 595 042 368, mobil: 603 502 779

Charitní Domov sv. Mikuláše - usiluje o to, aby v něm nalezli svůj nový domov senioři, kteří jiţ
nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Mohou zde proţít své stáří obklopeni laskavou péčí,
zajišťující jejich potřeby, ale zároveň stáří svobodné a aktivní, proţívané v úzkém kontaktu s
rodinou i vrstevníky.
Sluţba je určena seniorům od 65 let, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, v níţ se
nacházejí pro ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, věk, osamělost, zdravotní postiţení,
sociálně znevýhodňující prostředí, neschopnost zabezpečovat své ţivotní potřeby.
Zájemce o sluţby a ubytování v Domově sv. Mikuláše si k pobytu podává písemnou „Ţádost o
přijetí“, která je vedoucím pracovníkem evidována pod daným pořadovým číslem a je zařazena do
pořadníku ţadatelů.
Kontakt: vedoucí domova pro seniory: Irena Prchalová
e-mail: irena.prchalova@charitahlucin.cz
tel: 595 020 550, mobil 603 501 993

Humanitární pomoc - hlavní náplní tohoto projektu je sběr a následná distribuce šatstva, ale také
obuvi, hraček, lůţkovin, nádobí a mnohého dalšího, co je u nás povaţováno za zcela samozřejmé,
ale v některých zemích jde o nedostatkový materiál.
Můţete darovat ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní), lůţkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, závěsy, péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, plyšové hračky, obuv, koţené
oblečení, prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby, nádobí, kabelky, batohy, školní
tašky, látky, vlny, příze – vše čisté a nepoškozené.
Uvedené věci můţete přinášet kaţdý čtvrtek od 14.30 do 16.30 hod. do budovy bývalé mateřské
školky v Hlučíně, Rovniny.

Sociálně terapeutická dílna - je nabízena osobám nad 15 let, které nejsou z důvodu zdravotního
postiţení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. (Jsou to lidé těţce tělesně postiţení,
osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postiţením, lide po úraze, kteří jsou upoutáni
na invalidní vozík, aj.)
Sluţba je poskytována zdarma, a to kaţdý všední den od 7.00 – 15.00 hodin. Hradí se pouze strava,
která je volitelnou součástí poskytovaných sluţeb. V dílnách nabízí klientům účast zejména na
těchto činnostech: keramická výroba, šicí výroba, odlévání svíček, malování na hedvábí, batikování,
výroba přáníček, práce na zahradě, domácí práce. aj.
Pokud znáte někoho se zdravotním postižením, o kom si myslíte, že by mu naše služba mohla pomoci
plněji prožívat život, neváhejte a dejte mu o nás vědět!

Kontakt:

Vedoucí střediska: Kateřina Krzikallová, DiS
e-mail: dilna@charita hlucin.cz
tel: 595 053 929, mobil: 603 502 618
Charita Hlučín
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Placená inzerce

Stránka 8 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 220

duben 2011

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

Poţární ochrana očima dětí
Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo soutěţ Poţární ochrana očima dětí 2011,
naše škola uspořádala školní kolo této soutěţe. Této soutěţe se zúčastnili ţáci celé školy a to
v literární i ve výtvarné části. Nejlepší práce jsme zaslali do okresního kola. V tabulce naleznete
jména ţáků, kteří postoupili do okresního kola.

Výtvarná část
Jméno, Příjmení
Leona Mučková
Václav Cyrus
Lukáš Mika
Lucie Kubíková
Adéla Badajová
Markéta Halfarová
Tadeáš Blokscha
Iveta Sollichová
Natálie Sebralová
Libor Růţička
Barbora Lehnerová
Daniel Kotzur
Gabriela Vitásková
Lukáš Dominik
Pavel Miketa
Michal Freisler
Anna Holubková
Štěpánka Konečná
Marie Vitásková

Třída
2. třída
2. třída
2. třída
1. třída
1. třída
3. třída
5. třída
5. třída
4. třída
4. třída
4. třída
6. třída
6. třída
6. třída
6. třída
8. třída
8. třída
8. třída

Kategorie
ZŠ1
ZŠ1
ZŠ1
ZŠ1
ZŠ1
ZŠ2
ZŠ2
ZŠ2
ZŠ2
ZŠ2
ZŠ2
ZŠ3
ZŠ3
ZŠ3
ZŠ3
ZŠ4
ZŠ4
ZŠ4

9. třída

ZŠ4

Literární část
Jméno
Tereza Dostálová
Nikol Řehánková
Tereza Lasáková
Karolína Juhová
Jiří Lasák
Ester Ostárková
Hana Kosková
Karolína Myšková
Kristýna Kudělová
Marie Janošová
Monika Vitásková

Třída
5. třída
5. třída
5. třída
5. třída
7. třída
6. třída
6. třída
7. třída
7. třída
8. třída
8. třída

Kategorie
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L3
L3
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Povodně v Bohuslavicích
Byl hezký slunečný den. Jeli jsme k babičce na
narozeniny. Kolem páté hodiny se zatáhla obloha a
byly vidět blesky. Dívali jsme se na to z okna a blesk
uhodil sto metrů od babiččina domu. Volali jsme domů
a vzal to děda a říkal, ţe to je hrozné, a ţe i elektriku
vypnuli. Kolem deváté hodiny jsme se vraceli domů a
před Bohuslavicemi jsme přijeli k zaplavené cestě.
Zkusili jsme projet a podařilo se. V Bohuslavicích byla
zaplavená cesta a ta nás zastavila. Šli jsme pěšky aţ
domů. V Bohuslavicích byla spoušť. Zaplavené domy,
dva poţáry, zničená úroda. Bylo také zrušeno opékání
makrel v hasičské zbrojnici. V Bohuslavicích bylo
sedm hasičských jednotek a to z Bohuslavic, Závady,
Komárova, Darkovic, Kravař, Opavy a Hlučína.
Odčerpávali vodu a uhasili poţár trafostanice a
rodinného domu zasaţeného bleskem. Čerpalo se do tří
hodin ráno a taky druhý den. Všichni říkali, ţe to byla
stoletá voda. Voda napáchala hodně škod.
Jiří Lasák, 7. třída
Text - Mgr. Karla Poštulková, foto – Eva Ilková

Komunikace a řešení konfliktů
V úterý 15. března navštívila naši ZŠ okresní metodička prevence Bc. L. Šimečková z
Pedagogicko – psychologické poradny v Opavě. Připravený program věnovaný tématu
“KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ” byl určen pro ţáky 4. a 5. třídy. Prostřednictvím
konkrétních modelových situací, her a testů se seznamovali s otázkami – co je to komunikace, jak a
proč spolu lidé komunikují, proč je dobré naslouchat druhým. Zdůraznili si také nejen negativní, ale
i pozitivní stránky konfliktů, připomenuli zásady slušného chování – pozdrav, prosba, poděkování
atd. Tento dvouhodinový program měl přispět zejména k vytváření příznivého klimatu v třídních
kolektivech a přinesl dětem určitě spoustu nových uţitečných informací.

“Opavský skřivánek”
Na letošní soutěţní přehlídce dětských lidových zpěváčků s názvem “ Opavský skřivánek”,
která proběhla 18. 3. ve Středisku volného času v Opavě, naši ZŠ reprezentovali vybraní zpěváci Štěpán Slivka (3.tř.) a Klaudie Prchalová (5.tř.). Oba si připravili dvě lidové písně z Opavska a
Hlučínska a zazpívali bez doprovodu hudebního nástroje před soutěţní porotou. I přes velkou
konkurenci, téměř sto devíti dalších zpěváků, se dočkali radostného ortelu a kaţdý ve své kategorii
postoupil do dalšího kola. To bude tentokrát probíhat v dubnu v opavském Loutkovém divadle
formou veřejného koncertu, kde si Klaudie i Štěpán zazpívají v doprovodu cimbálové muziky.
Nezbývá, neţ oběma drţet palce.
Mgr. Gabriela Prchalová
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Měsíc březen se pomalu chýlí ke svému
konci a pro fotbalové fanoušky to znamená
po dlouhé zimní odmlce začátek jarní
fotbalové sezóny 2010 - 2011. Jednotlivý
rozpis fotbalových utkání se nachází v příloze
tohoto zpravodaje.
Jak jistě všichni víte, naše muţstvo A
třídy zaujímá 9. místo v ţebříčku těsně před
obávanými Štěpánkovicemi, Kobeřicemi a
Bolaticemi. B muţstvo se můţe radovat
ze 7. místa. Nejlépe ze všech si však vedl
bohuslavický dorost, který se nachází na
krásném 4. místě. I ţáci předvedli bojovný
výkon po odchodu nejsilnějších hráčů do
dorostu a obsadili tak 9. místo.
Děkujeme všem hráčům za reprezentaci naší obce, a doufáme v podporu a přízeň
veškerých fanoušků, kteří dodávají jednotlivým muţstvům chuť bojovat.
SK Bohuslavice

Šachista FM Tadeáš Kriebel obhájil titul Mistra ČR!
Letošní Mistrovství České republiky v šachu mládeže se odehrávalo, stejně jako
to loňské, v Koutech nad Desnou, v Hotelu Dlouhé Stráně . Šachový Mistr FIDE, Tadeáš
Kriebel, odjíţděl na turnaj s jediným, velmi těţkým cílem, a to obhájit loňské prvenství ve
své věkové kategorii H16 (chlapci do 16. let).
První tři kola přinesla Tadeášovi stoprocentní zisk bodů a od této chvíle se napevno
usadil v čele turnajové tabulky. Oddechová remíza z pondělního dvoukola nezamíchala
pořadím, protoţe i Tadeášovi soupeři šetřili síly. O náročnosti odehrát naplno dvě partie za
den si můţeme udělat následující představu; první partie se začala hrát o deváté hodině ráno
do téměř čtrnácti hodin a druhá po hodinové pauze do dvacáté hodiny. V pátém kole Tadeáš
hravě porazil třetího hráče v konečném pořadí, v šestém remizoval s druhým v pořadí a po
výhře v sedmém kole byl s jednobodovým náskokem na špici turnaje. Osmé kolo přineslo
pro Tadeáše a jeho trenérský tým studenou sprchu, kdyţ se mu nepovedlo rozehrát zahájení
dle svých představ a soupeř toho vyuţil k jediné turnajové poráţce. V posledním devátém
kole to byl jiţ zase ten dřívější Tadeáš a po patnácti tazích bylo odborníkům jasné, ţe nový
Mistr České republiky v šachu mládeţe do 16 let je na světě!
Kromě poháru, medaile a věcné ceny si tímto vítězstvím Tadeáš Kriebel vybojoval i
reprezentační nominaci na Mistrovství světa mládeţe, které se uskuteční koncem letošního
listopadu v Brazilském letovisku Caldas Nova.
Leo Vitásek
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ŠACHOVÝ TURNAJ BOHUSLAVICE OPEN 2011
Bohuslavický šachový rapid se zřejmě pomalu zabydluje v termínovém
kalendáři šachistů. Svědčí o tom po několik let stabilní účast okolo sedmdesáti
účastníků a to dokonce i zahraničních. Své síly přijeli poměřit hráči nejen z České
republiky, ale také z Polska a Ruska.
Letošní, v pořadí jiţ dvacátý šestý ročník, přivítal v sobotu 26. 3. 2011
úderem deváté hodiny ranní 67 borců. Poprvé v historii do Bohuslavic zavítal i šachový velmistr.
Byl jím GM Petr Velička z Geofinu Ostrava. Sice mu turnaj nevyšel podle představ, páté a šesté
kolo prohrál, ale pak jiţ získával bod za bodem a se ziskem 6,5 bodů skončil pátý v konečném
pořadí.
Turnaje
se
zúčastnil
rovněţ
letošní čerstvý mistr
České
republiky
v šachu v kategorii
do
šestnácti
let,
bohuslavický
FM
Tadeáš
Kriebel,
hájící
barvy
Beskydské šachové
školy Frýdek Místek.
Ten
k vítězství
v přeboru
obce
přidal, stejně jako
vloni, i cenu za čtvrté
místo
v konečném
hodnocení a pohár
firmy
CANIS
PROSPER.
Zahajovací úvodní slovo pronesl místostarosta obce Mgr. Pavel Dominik, který také ocenil
výkon Tadeáše Kriebla na posledním mistrovství mládeţe v šachu a předal mu odměnu obce
Bohuslavice za úspěšnou reprezentaci. Po nezbytných formalitách a upozornění na hrací řád, hlavní
rozhodčí turnaje p. M. Gemsa, rozhodčí II. třídy, v devět dvacet zahájilo první kolo.
První tři kola probíhala v poklidu. Před čtvrtým kolem pořadatelé připravili pro účastníky
turnaje malé rozptýlení a to v podobě pohoštění – pravých píštěckých koláčů, které věnovalo
pekařství GOBE Píšť. Jen se po nich zaprášilo. Trocha vzruchu byla opět zase na straně techniky,
ale to se spíše týkalo pořadatelů z TJ SOKOL Bohuslavice. Zkolabovalo wifi připojení k internetu,
které večer před akcí bylo na jedničku a tak celá příprava s digitální šachovnicí a vysíláním jedné
partie on-line byla k ničemu. Na web se tak i výsledky dostaly se zpoţděním, aţ po skončení
turnaje. Důleţité bylo, ţe turnaj měl spád, nedošlo k ţádnému zádrhelu a tak někteří z účastníků
měli problém vůbec najít čas na jídlo v místní restauraci CENTRUM.
Turnaj o přeborníka Bohuslavic
1. Kriebel Tadeáš
2. Benek Jiří
3. Blokscha Vladimír
4. Ostárek Štěpán
atd.

Celkové umístění v turnaji
4
6,5 bodů (méně neţ vloni…)
48
4 body (vše stejně jako před rokem…)
54
3,5 bodů (bodů méně vloni…)
66
3,5 body (o čtyři místa níţe neţ vloni…)
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Konečné pořadí šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2011
Poř. St.č.
Jméno
1
8
Malík Jan
2
2 FM Břečka Ivan
3
5 FM Caletka Radomír
4
4 FM Kriebel Tadeáš
5
1 GM Velička Petr
6 10
Vaněk Ladislav
7 12
Trapl Dalibor
8 11
Rakús Pavel
9
9
Mrva Marek
10 13
Šnyta Zdeněk
atd.

Rtg
2243
2360
2306
2316
2454
2185
2159
2174
2208
2090

Klub
ŠK Slavoj Poruba
TJ Mittal Ostrava
ŠK Slavoj Poruba
Beskydská šachová škola o.s.
Šachový klub GEOFIN Ostrava
Tatran Litovel
TJ Mittal Ostrava
MSA Dolní Benešov
TJ Mittal Ostrava
ŠKTP Hrabyně

Body
7½
7
7
6½
6½
6½
6½
6
6
6

BH.
43½
41
40½
43½
41
40
37½
42
40
40

Bez pomoci sponzorů se ţádná akce neobejde. Poděkování patří Obecnímu úřadu
Bohuslavice za vytvoření zázemí a ceny, firmám CANIS Prosper Bohuslavice za nádherné poháry,
GOBE, s.r.o. Píšť za koláče, VEHA, s.r.o. za ceny, Šachovému klubu Dolní Benešov za hrací
materiál, fy Josef Kozák - KOZÁK-Tour za cestu do světa, Restauraci CENTRUM za ceny do
turnaje, a dále JUDr. Krčmářovi, Ing. Reţnému, T. Krieblovi a mnoha dalším za věcnou i finanční
podporu.
Závěrem lze jen dodat, ţe největší odměnou pro pořadatele byla spokojenost samotných
účastníků turnaje s celou akcí a zájem o příští ročník.
Kompletní informace o turnaji (celková tabulka) můţete najít na http://www.bohuslavice.eu/ , ale
také na: http://chess-results.com/tnr44788.aspx?art=1&lan=1&turdet=YES&m=-1&wi=1000
Text a foto: Leo Vitásek
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Hasiči
Nábor nových členek hasičského soutěţního druţstva
Děvčata ve věku 14 – 15 let,
oslovují vás členky soutěţního
hasičského druţstva při Sboru
dobrovolných hasičů v Bohuslavicích,
jako k moţným zájemkyním o
hasičský sport a zapojení se do
soutěţního druţstva. Zájemkyně se
mohou osobně informovat nebo
přihlásit u současných členek druţstva
nebo následně i internetem na stránky
hasičů zařazených do obecních
stránek, kde lze zhlédnout záznamy
z některých soutěţí. Následně bude
dohodnut termín osobního setkání a
termín tréninku.
Holky, nebojte se a rozšiřte naše řady, nejedná se o ţádný nebezpečný sport a udělejte něco
pro své zdraví a tělo. O naších úspěších se budete moci přesvědčit dne 7. 5. 2011 při posezení na
hasičské zbrojnici, kde vás také seznámíme s pouţívanou technikou.
Andrea Moslerová-velitelka a členky soutěţního druţstva

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů děkuje touto cestou všem účastníkům plesu s pochováním basy za
účast a vyslovení podpory hasičskému sboru. Zároveň taktéţ děkuje všem sponzorům a členům
hasičského sboru, za přispění cenami do bohaté tomboly.
Výbor SDH

Pozvánka
I kdyţ je teprve začátek
měsíce dubna, dává jiţ Sbor
dobrovolných
hasičů
na
vědomí všem občanům, ţe se
v sobotu dne 7. 5. 2011 bude
od 17.00 hodin konat v areálu
hasičské
zbrojnice
první
opékání makrel s večerním
posezením u hudby. Akce
proběhne za kaţdého počasí.
Připravíme
dále
další
pochutiny, jako bramborové
placky a další občerstvení.
Srdečně zve výbor SDH
Foto na této straně: Eva Ilková
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Náboţenský ţivot (36)
Církev oslavuje svátek sv. Stanislava, kterého jsem vybral pro dnešní pojednání dne
11. dubna. Ve světském kalendáři jej najdete 7. května a děvčata najdou toto jméno v ţenské
podobě 9. června. Ať uţ budete slavit kterýkoliv den, jedná se vţdy o stejného patrona.
Stanislav se narodil kolem roku 1030 v Krakově. Po ukončení studií byl vysvěcen na
kněze. V roce 1072 byl jmenován biskupem a projevil se jako nezištný a neúnavný duchovní
správce své diecéze. Nebyl proti reformám, slouţily-li k pozvednutí morálky a slušnosti. (Jak
bychom to dnes potřebovali!) Pro své pevné morální zásady se dostal do sporu s tehdejším
polským králem Boleslavem II., kdyţ jej napomínal, aby zachovával věrnost své manţelce a
aby všeobecně lépe zacházel se ţenami. Spor vypukl také proto, ţe Boleslav upíral biskupovi
církevní majetek. Nemorální královo počínání vedlo nakonec k tomu, ţe ho biskup
exkomunikoval.
Královou odpovědí bylo, ţe vynesl nad biskupem rozsudek smrti. Vykonáním trestu
byli pověřeni královi rytíři. Ti však odmítli rozsudek vykonat a tak se tohoto zločinu ujal sám
král. Kdyţ Stanislav slouţil v kostele sv. Michala v Krakově mši, napadl ho král u oltáře a
zabil ho mečem. Stalo se tak 11. duba 1079. Věřící polský lid za to vyhnal krále ze země.
Roku 1254 byl biskup Stanislav svatořečen papeţem Inocencem IV. V roce 1979 oslavovalo
Polsko manifestačně 900. výročí smrti biskupa. Ostatky sv. Stanislava jsou od r. 1088
uloţeny v krakovské katedrále.
Sv. Stanislav je vţdy zobrazován v biskupském oblečení. Meč, který má u sebe,
symbolizuje jeho mučednickou smrt.
Je patronem Polska a krakovského arcibiskupství. Patří k nejuctívanějším svatým v
Polsku. Je také patronem naší sousední obce Bolatice, kde mu je zasvěcen farní kostel. A
také patronem všech Stanislavů a Stanislav. Mějte v něho proto důvěru a proste ho o
ochranu.
Leo Dominik

Okénko občanů obce Bohuslavice
Blíţí se jaro a tím se i zvýší frekvence na našich silnicích. Člověk se velmi smutně
dovídá o následcích dopravních nehod, které téměř denně končívají i smrtí. Řidiči nedodrţují
dopravní předpisy, často hazardují a prezentují svou bezohlednost. Jen málo řidičů dodrţuje
předepsané dopravní rychlosti. A tuto skutečnost můţeme pozorovat i v naší obci.
Před několika týdny jsem si pořídil malé psí štěně. Většinu dne bylo v bytě a častěji i
na dvoře. Před několika dny se protáhlo mezi laťkami plotu a vyšlo si na silnici. Je to ulice
Polní s maximální povolenou rychlostí 30 km/hod. Stalo se mu to osudným. Svými krátkými
noţičkami nestačilo uhnout řítícímu se autu, které ho před mým domem usmrtilo. Kdyby jel
řidič do max. rychlosti, stačil by přibrzdit a štěně by mohlo odběhnout.
Je opravdu tak těţké být ukázněným řidičem, dodrţovat dopravní předpisy a být
ohleduplným? Sáhněme všichni řidiči do svého svědomí a přivítejme jaro s větší dopravní
kázní a ohleduplností.
Josef Bajgar, Bohuslavice
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Společenská kronika – naši jubilanti v dubnu 2011
Hulvová Jarmila
Pudich Pavel
Štefek Verner
Kocur Josef
Hurná Magdalena
Šimová Irmgarda
Všem jubilantům přejeme do dalších let
především pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání.
Karla Krupová

Poděkování
Pane starosto,
vřelé díky za krásná slova, které jste uvedl ve zpravodaji k narozeninám mé maminky.
S pozdravem Galdiová, Chorovská

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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Kouzlo a vůně perníku – Velikonoční inspirace
Poslední březnový víkend se uskutečnila v obřadní síni Obecního domu výstava
s názvem Kouzlo a vůně perníku – Velikonoční inspirace. Pokud jste si ji nenechali ujít,
určitě budete se mnou souhlasit, ţe inspirace k blíţícím se svátkům jara to byla opravdu
úchvatná. Dvanáct perníkářek a perníkářů se tématu nezaleklo a tak stoly v obřadní síni byly
plné perníkových kuřátek, zajíčků, kytiček, ale především, perníkových kraslic. Právě ty
zaujaly asi převáţnou část návštěvníků, kteří obdivovali nápaditost zdobení i pevnou ruku a
šikovnost všech vystavovatelů.
Na dokreslení atmosféry se podílely opět naše místní paličkářky, které ve svém koutku
ukázaly své mistrovské umění.
Jarem dýchající výstava tak byla velmi osvěţující vzpruhou po šedivé a studené zimě a
tak všichni návštěvníci odcházeli domů příjemně naladěni.
Fotografie z této výstavy si můţete prohlédnout ve fotogalerii Zpravodaje.
Eva Ilková
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