Číslo 221

květen 2011

Váţení spoluobčané,
měsíc duben nám
přinesl krásné jarní počasí
s mnoţstvím sluníčka. Na
mnoha místech republiky
byly zaznamenány teplotní
rekordy. Tolik potřebná jarní
vláha,
která
zaţehnala
začínající sucho, přišla aţ
v posledním
dubnovém
týdnu. Všichni bychom si
určitě přáli, aby stejně krásné
počasí
pokračovalo
i
v nastávajícím nejkrásnějším
měsíci roku - květnu.
Měsíc duben jsme
zakončili
velikonočními
svátky s tradičním „šmigrustem“ a setkáním seniorů. Na nastávající měsíc květen je
připravována rovněţ řada společenských akcí. V sobotu 7. 5. 2011 pořádá SDH první
společenské setkání v hasičské zbrojnici spojené s opékáním makrel. V neděli 8. 5. 2011 si
připomeneme 66. výročí ukončení 2. Světové války poloţením kytic k pomníku padlých
spoluobčanů z Bohuslavic a pomníku ruských letců Kondraševa a Vaňjušina. Tentýţ den
odpoledne se začátkem v 15.00 hodin bude v sále Kulturního domu Bohuslavice tradiční oslava
Dne matek. Kulturní program na tuto oslavu připravují ţáci základní školy pod vedením svých
učitelů. Hned následující týden v sobotu 14. 5. 2011 organizuje Bohuslavická farnost zájezd do
Olomouce. V neděli 15. 5. 2001 navštíví naši obec váţený otec biskup Ostravsko-opavské
diecéze mons. Václav Lobkowicz, aby na slavnostní mši sv. udělil dalším našim občanům
svátost biřmování. V pátek 20. 5. 2011 pořádá Klub rodičů mateřské školy pro nejmenší
„Hrátky s klauny“. V sobotu 21. 5. 2011 po velmi úspěšném a hojně navštíveném loňském
představení „Divotvorný hrnec“ zavítá do naší obce opět amatérský divadelní soubor Moravia
z obce Vápenná, tentokráte s představením „Lotrando a Zubejda“. Věřím, ţe i tentokrát bude
sál kulturního domu zaplněn do posledního místečka. Následující sobotu 28. 5. 2011 zve Klub
rodičů spoluobčany na tradiční „Dětský den“, který se uskuteční na školním hřišti v areálu
základní školy. Tentýţ den organizuje firma KLIA v sále Kulturního domu Bohuslavice
floristický seminář zaměřený na vazby svatebních kytic. Nejkrásnější svatební kytice budou
vystaveny široké veřejnosti na výstavě, která se uskuteční následující den v neděli 29. 5. 2011
v banketní místnosti Kulturního domu Bohuslavice v době od 10 – 11.30 a odpoledne od 15.00
do 20.00 hod.
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A ještě bych rád zaměřil vaši pozornost na hřiště SK Bohuslavice. Naše „A“ muţstvo
bojuje se střídavými úspěchy o udrţení v 1. A třídě krajského přeboru a potřebuje podporu
kaţdého fotbalového příznivce. Přijďte povzbudit naše reprezentanty v jejich úsilí.
Podrobnosti ke všem uvedeným akcím najdete na webových stránkách obce, na
plakátovacích plochách a rovněţ budou hlášeny v místním rozhlase.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Gratulace a pozvánka na Den matek
V neděli 8. května budou slavit svůj svátek všechny maminky. Váţené maminky,
druhá neděle v květnu je vašim svátkem. K nastávajícímu svátku přeji všem váţeným
maminkám, ale i babičkám a prababičkám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti při
výchově svých dětí. Na společnou oslavu vás všechny zvu v neděli 8. 5. 2011 v 15. hod. do
sálu kulturního domu. Tradičně v tento váš významný den organizujeme společnou oslavu
s kulturním vystoupením dětí základní školy pod vedením svých učitelů. Přijďte se společně
pobavit a oslavit svůj svátek.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 11. 4. 2011 zabývala následující problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 03/2011. Celkové příjmy za 01 - 03/2011 činily
4.908.501,95 Kč. Zůstatek z roku 2010 byl 4.018.750,00 Kč. Celkové příjmy za 01-03/2010
vč. zůstatku z roku 2010 činily 8.927.251,95 Kč. Celkové výdaje za 01-03/2011 činily
2.539.793,77 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 3. 2011 byl ve výši 6.387.456,85 Kč, z této částky
činil zůstatek na běţném účtu 3.508.776,73 Kč, na účtu za domovní odpad 51.390,- Kč a na
zvláštním účtu pro financování dotace 2.827.290,12 Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2011.
5. Daňové příjmy 03/2011.
6. Zpráva a dopis k přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2010.
7. Zpráva a dopis k přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2010.
8. Smlouva o dlouhodobém uţívání pozemku.
9. Převod pozemků z Úřadu pro zastupování státu do majetku obce.
10. Převod pozemků z Pozemkového fondu ČR do majetku obce.
11. Koupě RD čp. 205 a pozemků parc. číslo 628/1, 629, 630/1 a 2179/28 do majetku obce
Bohuslavice.
12. Kontrola ČIZP zaměřená na nakládání s vodami na území obce, odkanalizování obce a
jednotlivých objektů v majetku obce a vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace do vod
povrchových.
13. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – poţadavek na doplnění a upřesnění monitorovací zprávy, obvodní
lékař.
 Seznam staveb a projektových dokumentací a oprav obecního majetku v roce 2011.
 Sluneční – projednání doplněné nabídky.
 Změna č. 4 ÚP města Dolní Benešov (změna zástavby v lokalitě u kostela, zrušení výstavby
bioplynové stanice na katastru města Dolní Benešov).
14. Organizační věci:
 Zaslání podkladů pro vypracování nabídky fy AVE na sběr, svoz a likvidaci komunálních
odpadů obce.
 Zavedení výkonu veřejné sluţby.
 Pojištění veřejné sluţby.
 Prodlouţení pronájmu hrobu č. 402 na 10 let.
 Změna smlouvy na pronájem hrobu č. 273.
 Změna smlouvy na pronájem hrobu č. 390.
 Převádění ţáků na přechodu u kostela.
 Jednání starostů SOH s podnikateli.
 Petice o zachování samostatné nemocnice Opava.
 Probační a mediační sluţba.
 Ţádost p. Dubského na hostování dětských atrakcí na Anenských slavnostech.
 Program jednání obecního zastupitelstva.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Důleţitá sdělení
Návrh plánu staveb, zpracování projektové dokumentace a
opravy obecního majetku v roce 2011
Na jednáních komise pro místní rozvoj rady obce byl sestaven návrh plánu staveb,
zpracování projektové dokumentace a oprav obecního majetku v letošním roce. Seznam má hodně
poloţek a jeho postupné zajištění bude závislé na tom, jak se podaří zajistit závěrečnou platbu
dotace na Obecní dům a další finanční prostředky do rozpočtu obce, ať uţ z dalších dotací nebo
daňových příjmů.

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

Kulturní dům Bohuslavice, střecha, zateplení fasády, výměna oken a dveří.
Rekonstrukce chodníků v úseku kostel – kulturní dům.
Komunikace Sluneční vč. Infrastruktury.
Infrastruktura na odbočce z ul. Polní / Oprava povrchu komunikace Poštovní (podle finančních
moţností).
Komunikace U Kovárny.
Přeloţka kanalizace na ul. Školní.
Instalace bezdrátového místního rozhlasu v obci.
Rozšíření nn na ul. Záhumenní (finanční spoluúčast ČEZ, veřejné osvětlení).
Odkoupení RD č. 205 a pozemků parc. č. 628/1 a 629 k. ú. Bohuslavice u Hlučína pro budoucí
rozšíření hřbitova.
Nákup přídavného zařízení k traktoru na čištění místních komunikací.
Nákup křovinořezu vč. příslušenství a dalšího nářadí pro potřeby údrţby.
Doplnění dětských hřišť.
Bezpečnost v dopravě (zpomalovací semafory).

Projektová dokumentace
1. Projekt rekonstrukce chodníků v úseku kostel – kulturní dům, vč. parkoviště u hasičské
zbrojnice.
2. Komunikace U Kovárny.
3. Komunikace Horní vč. Infrastruktury.
4. Komunikace Záhumenní.
5. Dům s pečovatelskou sluţbou Vincence Hurníka.
6. Infrastruktura pro nové RD na parcele 1554/10.
7. Interiér Kulturního domu, sedací nábytek.
8. Projekt zvýšení dopravní bezpečnosti (zpomalovací semafory).
9. Projektová dokumentace cyklostezky Bohuslavice - Kozmice .
10. Splašková kanalizace a ČOV Bohuslavice (jen v případě získání dotace).

Opravy obecního majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ a MŠ Bohuslavice, oprava střechy spojovací chodby.
Oprava přístupového schodiště a terasy ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Oprava schodiště pod kostelem.
Oprava chodníků v průtahu obce, kaluţe.
Oprava a vyčištění Bohuslavického potoka.
Čištění, prohlídka a oprava kanalizace v úseku kostel – KD.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Nový Územní plán obce Bohuslavice
Opětovně upozorňuji, v rámci přípravné fáze před rozhodnutím obecního zastupitelstva o
pořízení nového územního plánu obce, 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. 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 a rozborů a zadání územně plánovací dokumentace.

Upozornění
V průběhu měsíce března a dubna provedli kontrolní pracovníci Státního fondu ţivotního
prostředí dvě kontroly. První kontrola byla zaměřena na nakládání s vodami na území obce,
odkanalizování obce a jednotlivých objektů v majetku obce a na kontrolu vypouštění odpadních
vod z kanalizace do vod povrchových Bohuslavického potoka. Druhá kontrola byla zaměřena na
nakládání s vodami v Základní škole a Mateřské škole Bohuslavice, zejména na odkanalizování a
vypouštění odpadních vod. Dle vyjádření kontrolních pracovníků budou kontroly vypouštění
odpadních vod do kanalizace pokračovat. Upozorňujeme občany, aby si provedli kontrolu svých
ţump a v případě naplnění a značného znečištění a zanesení provedli vyčištění a zajistili pravidelné
vyváţení.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

MAS Hlučínsko - Výzva č. 3 k předkládání ţádosti o dotaci
Místní akční skupina Hlučínsko vyhlašuje „Výzvu č. 3“ k předkládání ţádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV – LEADER, opatření IV.1.2. –
Realizace místní rozvojové strategie na projekty v rámci Strategického plánu LEADER MAS
Hlučínsko „Od pruské minulosti k evropské budoucnosti“.
Výzva je určena pro následující oblasti:
FICHE č. 1 – „Od roboty k práci“ – Modernizace zemědělských podniků – určeno pro zemědělce.
FICHE č. 3 - „Aby se nám tu dobře ţilo“- Obnova a rozvoj vesnic – zlepšení dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obcí – určeno pro obce, svazky obcí, církve a jejich organizace, nestátní
neziskové organizace a zájmová sdruţení právnických osob, jsou-li jejich členy obce a svazky obcí.
FICHE č. 4 – „Ve vědění je síla“ – Vzdělávání a informace – posílení lidského potenciálu – pro obce,
svazky obcí a neziskové organizace s právní subjektivitou.
FICHE č. 5 – „Nejen na koňském hřbetě je ráj světa“ – podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší
trasy, vinařské stezky a hippostezky a další tematické trasy.
FICHE č. 6 – „Ve zdravém těle zdravý duch“ – Podpora cestovního ruchu, záměr b) ubytování, sport.
FICHE č. 7 – „Péči o minulost tvoříme budoucnost“ – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Projekty musí být realizovány na katastrálním území obcí, které jsou začleněny do územní působnosti
MAS Hlučínsko. Na výzvu je vyhrazeno 8.626.918,- Kč.
Veškerá dokumentace potřebná pro zpracování a předkládání ţádostí a další aktuální informace (Platná
pravidla pro opatření IV.1.2, ţádost o dotaci, přílohy, předepsané formuláře, instruktáţní listy apod.)
jsou uvedeny na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
www.szif.cz, sekce: „Program rozvoje venkova“ – „osa IV LEADER“-„1. Implementace místní
rozvojové strategie“ – „1.1. Místní akční skupina“ a „1.2. Realizace místní rozvojové strategie“
Dokumentace MAS Hlučínsko tj. výzva, formulář Ţádosti o dotaci, Strategický plán LEADER MAS
Hlučínsko, úplné znění jednotlivých FICHÍ vč. způsobilých výdajů, jsou uveřejněny na internetových
stránkách www.mashlucinsko.cz
MAS Hlučínsko
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Výzva
Obec Bohuslavice připravuje v letních měsících realizaci rekonstrukce chodníků v úseku
kostel – kulturní dům. Práce budou obsahovat rozebrání stávající dlaţby a obrubníků, nařezání
asfaltu a poloţení nové přídlaţby, obrubníků a poloţení nové dlaţby. Záměrem obce je zajistit
rekonstrukci chodníků svépomocí. Vyzýváme proto zájemce, kteří by si chtěli vydělat a měli zájem
o práci na rekonstrukci chodníků, aby se přihlásili na Obecním úřadě Bohuslavice.
Další brigádnickou práci, kterou organizujeme kaţdý rok v době prázdnin, je čištění a
oprava koryta Bohuslavického potoka. Na tuto práci vyzýváme zájemce z řad studentů, aby se
rovněţ přihlásili na Obecním úřadě Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

OPAVSKÝ VELETRH POSLEDNÍ KVĚTNOVÝ VÍKEND VE VÍCEÚČELOVÉ HALE
Osmým ročníkem pokračuje ve víceúčelové Hale v Městských sadech v Opavě ve dnech 27.
- 29. května výstavní akce Opavský veletrh. Na akci s podtitulem AUTOSALON - STAVBA –
BYDLENÍ – ZAHRADA - ZÁBAVA se bude prezentovat rekordních více než 100 firem a
návštěvníci zde najdou vše potřebné pro stavbu, renovaci i údrţbu domu, bytu, dílny i zahrady.
Nebude chybět prezentace téměř všech místních prodejců automobilů s mnoha regionálními
premiérami. Součástí veletrhu je bohatý doprovodný program pro děti i pro dospělé – podrobnosti
lze najít na http://www.omnis.cz. Navíc kaţdý návštěvník má opět šanci vyhrát některou z téměř
tisíce cen věnovaných partnery veletrhu.
Zkrátka Opavský veletrh se stává jedinečnou příleţitostí spojit příjemnou procházku
v opavských Městských sadech s návštěvou akce, kde si najdou své příznivci krásných automobilů,
stavebních novinek i zábavy – akce, která svým rozsahem nemá v regionu obdoby.
Petr Nasadil, Omnis Olomouc, a.s.
Placená reklama
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Informace o nezaměstnanosti v obcích Sdruţení obcí Hlučínska
 Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
Stav k 31. 3. 2011
Míra
Město, obec
Počet uchazečů
nezaměstnanosti
o zaměstnání
v%
Bohuslavice
71
8,4
Bolatice
277
12,7
Darkovice
52
7,9
Dolní Benešov
247
10,4
Hať
136
10,5
Hlučín
807
10,4
Hněvošice
58
10,6
Chlebičov
61
10,7
Chuchelná
80
11,7
Kobeřice
238
14,7
Kozmice
86
8,9
Kravaře
498
15,2
Ludgeřovice
208
8,7
Markvartovice
91
9,7
Oldřišov
77
10,8
Rohov
42
14,1
Sluţovice
52
11,7
Sudice
58
17,5
Šilheřovice
81
9,8
Štěpánkovice
210
13,6
Třebom
26
31,7
Velké Hoštice
105
12,1
Vřesina
62
8,8
Závada
37
12,9
Píšť
85
7,9
Bělá
48
13,3
Strahovice
49
11,6
Okres celkem
10 722
10,9
Za správnost: Ludmila Berková

Stav k 31. 12. 2010
Míra
Počet uchazečů
nezaměstnanosti
o zaměstnání
v%
65
8,4
269
12,5
56
9,0
242
10,3
139
10,8
832
11,1
55
10,2
71
13,2
87
12,8
249
15,6
97
10,2
491
15,3
213
9,2
94
9,9
78
11,1
51
16,8
52
12,2
67
20,2
84
10,2
210
13,6
25
31,7
95
11,2
60
8,7
37
13,2
86
8,1
48
14,9
53
12,1
11 067
11,4

Poznámka: Míra nezaměstnanosti se počítá pouze z dosažitelných uchazečů
o zaměstnání. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit
do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří
nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují
uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti,
uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají
krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství
nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.
Počet dosažitelných uchazečů nemusí být shodný s celkovým počtem uchazečů
o zaměstnání v evidenci úřadu práce.
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 Aktivní politika zaměstnanosti
Počty uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání podpořených příspěvkem úřadu práce
v roce 2010.

SÚPM

Nástroj APZ

Zřízená místa
Vyhrazená místa
OSVČ

VPP
Rekvalifikace
CHPD, CHPM,SVČ – osoby se ZP
Celkem

Okres
celkem
34
549
136
297
1 548

osoby
z toho pobočka
Kravaře
Hlučín
4
3
84
78
16
36
54
94
132
415

12

1

0

2 576

291

626

Veřejně prospěšné práce – dohody uzavřené v roce 2010
Výše příspěvku v tis. Kč
Počet uzavřených dohod
(dle uzavřených dohod)
Město, obec
v tom:
z toho:
Celkem
Celkem
APZ
ESF
APZ
Bohuslavice
5
376
5
Bolatice
4
286
286
4
Darkovice
1
4
531
168
5
Dolní Benešov
1
7
697
44
8
Hať
1
3
468
132
4
Hlučín
Hněvošice
Chlebičov
Chuchelná
2
139
2
Kobeřice
8
726
8
Kozmice
4
505
505
4
Kravaře
8
849
849
8
Ludgeřovice
7
3
847
595
10
Markvartovice
3
375
375
3
Oldřišov
6
470
6
Rohov
1
3
547
178
4
Sluţovice
3
275
3
Sudice
1
5
550
105
6
Šilheřovice
2
132
2
Štěpánkovice
1
12
995
105
13
Třebom
1
2
466
180
3
Velké Hoštice
1
4
557
180
5
Vřesina
3
2
509
310
5
Závada
3
228
3
Píšť
13
1 177
1 177
13
Bělá
7
669
669
7
Strahovice
Za správnost: Radmila Winklerová
Úřad práce, Opava
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Hlučínsko má konečně svůj
vlastivědný časopis
Muzeum Hlučínska a Společnost přátel
Muzea Hlučínska, o. s., společně začali vydávat
vlastivědný časopis s názvem „HLUČÍNSKO“.
Časopis vychází za velkého přispění hlučínské
odborné i laické veřejnosti a obětavé finanční
podpory sponzorů. Vydání tohoto časopisu
předcházelo nemalé úsilí, spousta času a
energie. Byla vytvořena redakční rada
odborníků a vlastivědných pracovníků, kteří se
nezištně podílejí na podobě a obsahu časopisu, a
to ve svém volném čase a bez nároku na
honorář. Vlastivědný časopis je výsledkem jak
dlouhodobé dokumentační činnosti Muzea
Hlučínska, tak jeho systematické spolupráce s
veřejností. Muzeum tak vedle pořádaných
výstav nabízí vydáním časopisu další
rovnocenný zdroj poznání minulosti i
současnosti hlučínského regionu. Věříme, ţe
vlastivědný časopis přivítají všichni, jímţ je
Hlučínsko srdeční záleţitostí.
Tématem letošního časopisu je CHLÉB.
Čtenáři v něm mimo jiných najdou příspěvky o tradici pečení chleba na Hlučínsku, nebude chybět
rozhovor se zástupci pekařského řemesla, čtenář se dozví řadu nových informací o vodních i větrných
mlýnech v regionu, připomeneme si ţivot a dílo slavného hlučínského malíře Jana Bochenka, představí se
obec Chlebičov atd.
První číslo časopisu je v prodeji na jednotlivých obecních úřadech Hlučínska. Druhé číslo spatří
světlo světa v listopadu.

Placená inzerce
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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/.

Počítačová soutěţ Bajtík
Jiţ po šesté proběhlo na naší škole školní kolo regionální
počítačové soutěţe Bajtík. Ţáci soutěţili ve dvou kategoriích. V první
kategorii Kilobajtík soutěţili ţáci 4. a 5. třídy, kteří měli za úkol
nakreslit
v programu
Malování
grafický
návrh
znaku
Moravskoslezského kraje. V této
Martin Vlček 4. tř.
kategorii soutěţilo celkem 11 ţáků.
Druhé kategorie Megabajtík se
zúčastnilo 12 ţáků 6. a 7. třídy, kteří
měli za úkol nejdříve nakreslit
v programu Malování logo znaku
Moravskoslezského kraje. Potom ţáci
Karolína Juhová 5. tř
vytvářeli prezentace v PowerPointu
na téma „Náš kraj“. Logo, které vytvořili v programu Malování, vloţili
do prezentace. Do okresního kola, které se uskuteční 20. května
v Opavě, postoupili tito ţáci: z kategorie Kilobajtík Karolína Juhová z 5. třídy (jako náhradník Martin
Vlček ze 4. třídy) a z kategorie Megabajtík Hana Kocurová ze 7. třídy (jako náhradnice Patricie
Štefková také ze 7. třídy). Všechny výtvory ţáků naleznete na webových stránkách školy.
Mgr. Karla Poštulková

Den země 2011
Ve středu 20. 4. 2011 se na naší škole uskutečnil „Den Země“, který se jiţ stal neodmyslitelnou
součástí výuky. V letošním školním roce byl tento den zaměřen především na elektrické a elektronické
přístroje, zacházení s nimi a jejich recyklaci.
Mladší ţáci se s touto problematikou seznámili pomocí her, kvízů, hádanek, pohádek a vlastní
tvořivostí, starší ţáci pracovali na zadaném tématu uzpůsobenému letošnímu programu.
Tečkou letošního programu byla v případě mladších ţáků vycházka do přírody, která tento den
byla opravdu kouzelná. Ţáci vyššího stupně se tradičně podíleli na čistotě prostředí v naší obci a
účastnili se sběru odpadů v zadaných lokalitách.
Šárka Harasimová

Opavský skřivánek 2. kolo
Ţáci naší školy – Štěpán Slivka (3. tř.) a Klaudie Prchalová
(5. tř.) slavili opět úspěch i ve druhém kole pěvecké soutěţe
Opavský skřivánek, které proběhlo 8. dubna v Loutkovém divadle
v Opavě formou veřejného koncertu.
Soutěţila pěvecká dua, tria a sóloví
zpěváci v pěti věkových kategoriích,
celkem 43 zpěváčků. Právě v kategorii
sóloví zpěváci se předvedli i Štěpán s
Klaudií. Tentokrát za doprovodu
cimbálové muziky zpívali 2 lidové písně. Součástí hodnocení bylo kromě
zpěvu také vystupování v lidových krojích, spolupráce s muzikou a
kontakt s publikem. Po téměř čtyřhodinovém koncertu soutěţní porota
rozhodla a Štěpán získal bronzového skřivánka za 3. místo, Klaudie
stříbrného skřivánka za 2. místo. Oběma moc blahopřejeme.
Mgr. Gabriela Prchalová
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Bohuslavický den dětí s pejsky
V letošním roce se poprvé bude konat dětský den
s pejsky, a to v areálu velkoskladu firmy Canis Prosper
(bývalý statek Kafárňa) dne 4. června od 15.00 hodin.
Co toto dětské odpoledne obnáší:
1) Pejsek musí být očkován proti vzteklině. S sebou
očkovací průkaz pejska!!
2) Dítě musí umět vodit pejska na vodítku a ten nesmí
napadat další psy.
3) Přihlášky dětí, tj. jméno a stáří dítěte a jméno pejska
nahlaste do 15. 5. 2011, abychom mohli zpracovat
výstavní katalog jako na oficiálních výstavách!
4) Jelikoţ naší školu navštěvují také děti ze Závady, i
ony se rovněţ mohou přihlásit na dětský den.
5) Kaţdý účastník obdrţí malou pozornost. Bude
vyhodnocení nejhezčího pejska výstavy, nejmladšího
účastníka výstavy, nejposlušnějšího pejska apod.
6) Nerozhoduje, jestli je to pejsek čistokrevný nebo
„bohuslavický mišunk“, rozhoduje ovladatelnost
pejska.
Program: děti budou podle mnoţství přihlášek rozděleny do skupin mladších a starších dětí, tyto dostanou
startovací čísla, nastoupí do výstavního kruhu, kde předvedou, jak svého pejska umí vodit na vodítku a jak
je pejsek poslouchá (projdou se s pejskem v kruhu). Toto předvedení bude hodnotit porota, celé vystoupení
dětí bude zhruba 30 – 45 minut podle počtu účastníků. Dále připravujeme program ukázky výcviku psů
naší policie, ukázku výcviku agility, přednášku veterináře, přednášku rozhodčího pro psí plemena.
Těšíme se na vaši účast na 1. ročníku Dítě a pes.
Dotazy na emailu:

m.hruskova@canis-prosper.cz
tel. 731 170 385, M. Hrušková – odpoledne a večer
tel. 603 249 417, J. Hruška – odpoledne a večer
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Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
V březnu a dubnu sehráli Buldoci posledních osm zápasů AHL – Amatérské hokejové ligy. V šesti
utkáních si se soupeři poradili, prohráli pouze s Kozmicemi a remizovali s týmem Čas Mančaft.
V průběţné tabulce soutěţe jsou Buldoci na třetím místě. Pokud však Buly Aréna porazí ve svém
posledním zápase poslední Píšť, dostane se před Buldoky na třetí místo. Konečnou tabulku letošního
ročníku AHL přineseme čtenářům Zpravodaje v příštím čísle.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
6:1
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice
1:5
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
4:0
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
8:1
HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
3:3
HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
6:1
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
8:2
HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť
10:2
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

FM Tadeáš Kriebel na velmistrovské vlně
Zcela překvapivým způsobem, nejen pro Fide mistra Tadeáše Kriebla (síla 2296 bodů), skončil
jeho první velmistrovský šachový turnaj, který se hrál v rámci turnajů Pobeskydí ve Frýdku Místku a
končil o velikonočním pondělí.
V turnaji se utkal se třemi velmistry, kde uhrál zcela zaslouţeně tři remízy. První výhra přišla ve
třetím kole s IM Kaňovským (síla 2480 bodů). Na druhou kapitulaci soupeře si vítěz turnaje musel počkat
čtyři kola, ale o to sladší bylo poloţit na lopatky v předposledním osmém kole jiţ skoro velmistra IM
Krejčího (síla 2451 bodů), jinak letošního dorosteneckého přeborníka České republiky, neboť celkových
pět bodů zajišťovalo první bal IM! K získání titulu IM - Mezinárodní šachový mistr, je třeba podle pravidel
světové Šachové federace splnit normu –bal, třikrát.
Velmistrovská norma obnášela zisk sedmi bodů. Tu si zkusím splnit příští rok, prohlásil
bohuslavický občan. Tadeáš jako jediný v turnaji neprohrál a se ziskem 5,5 bodů lepším pomocným
hodnocením obsadil první příčku před druhým IM Kaňovským (5,5 bodů), třetím moldavským GM
(velmistrem) Komliakovem (síla 2424 bodů) - (5 bodů) a čtvrtým dalším GM Veličkou – (síla 2477 bodů)
- (5 bodů) atd. Blahopřejeme!!!! Kompletní výsledky turnaje lze nalézt na:
http://chess-results.com/tnr43684.aspx?art=4&lan=5&turdet=YES&flag=30&wi=1000

Házenkářský turnaj v Praze za účasti tří hráček z Bohuslavic
Prague Handball Cup 2011, který se uskutečnil ve dnech 21. 4. – 25. 4., je velký mezinárodní turnaj
v házené pro mládeţ v srdci Evropy, v Praze. Turnaj je pořádán pravidelně o velikonočních svátcích jiţ od
roku 1992. V roce 2011 se tedy uskutečnil jiţ jeho 20. ročník. Letos se turnaje zúčastnilo 436 týmů z 26
států Evropy, Asie a Ameriky v 5 kategoriích chlapců a 5 kategoriích dívek. Za Sokol Poruba nastoupily tři
hráčky z Bohuslavic – Marie Janošová, Anna Pudichová a Nikola Stefková.
V základní skupině sehrály hráčky Poruby pět utkání a obsadily 3. místo s 6 body – skóre 60:60 a
postoupily do 2. kola. Ve 2. kole hrály ve skupině dvě utkání, a to s týmy WAT Atzgeersdorf AT a ŠŠK
Prešov SVK. Naše hráčky obsadily 2. nepostupové místo se 2 body a skóre 30 : 40. Do osmifinále
postoupil Prešov. Hráčky Poruby vstřelily na turnaji celkem 90 branek, z toho Anička Pudichová vstřelila
50 branek a Maruška Janošová dala 30 branek. Nikol Stefková je vynikající brankářka.
Blahopřejeme našim hráčkám k úspěšné reprezentaci nejen porubské házené, ale i k
úspěšné reprezentaci obce Bohuslavice. Více informací na: http://www.phc.cz/.
Leo Vitásek
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SK Bohuslavice
Váţení sportovní přátelé, v měsíci dubnu se nejen naplno rozběhly fotbalové soutěţe všech kategorií, ale
také kaţdoroční práce na údrţbě areálu a přípravě hrací plochy, která byla prořezána, pohnojena,
poválcována a pravidelně se seče. Začátkem dubna jsme uklidili větve po skácených stromech. Začali jsme
natírat zábradlí okolo hřiště. V nejbliţší době plánujeme také postavení nového plotu ze strany ulice K
Velkému dvoru. Dojde také k rozšíření dětského hřiště o nový prvek – provazovou pyramidu. V průběhu
května se také chystají akce pro veřejnost: páteční opékání makrel a na konci měsíce kácení májky.
Muži A
První utkání sehráli naši muţi poslední březnovou neděli na hřišti hlavního aspiranta na postup do
krajského přeboru – Polanky a poměr sil na hřišti tuto skutečnost jednoznačně potvrdil. Soupeř byl
jednoznačně lepší a o výsledku rozhodnul jiţ v prvním poločase, který skončil 3 : 0. Ani ve druhé půli se
mnoho nezměnilo a tak domácí v klidu došli k jednoznačnému výsledku 5 : 0.
Soupeř pro druhé utkání byl ze zcela opačného konce tabulky. Na domácím hřišti jsme přivítali
Sokol Šilheřovice. Hrálo se vlastně o šest bodů a utkání se nevyvíjelo podle našich představ. Po vlastní
chybě jsme brzy prohrávali 0 : 1. Naštěstí se nám podařilo ještě v první půli vyrovnat po krásné hlavičce
Michala Strýčka na 1 : 1. Kdo si ovšem myslel, ţe ve druhém poločase naše muţstvo strhne vítězství na
svou stranu, mýlil se. Přes několik příleţitostí se uţ výsledek nepříliš kvalitního utkání nezměnil.
První letošní derby se odehrálo v neděli 10. 4. v sousedních Bolaticích. S tímto soupeřem jsme za
poslední dva roky sehráli tři utkání, ze kterých jsme měli stoprocentní bodový zisk a aktivní skóre 11 : 2.
Soupeř se však přes zimní přestávku posílil a očekávali jsme velký boj. Kvalita utkání byla hodně
ovlivněna silným větrem, který jsme měli první poločas v zádech. Z této výhody jsme však nic nevytěţili,
naopak těsně před přestávkou chytil čistou příleţitost domácích brankář David Juchelka. Začátek druhého
dějství přinesl pro domácí šok. Hned v úvodu jsme zahrávali trestný kop z hranice šestnáctky, ze kterého
Daniel Buhla otevřel skóre utkání 0 : 1. Domácí nás potom i s podporou větru přitlačili, ale jejich úsilí
většinou končilo na šestnáctce nebo nepřesnou střelou. Kdyţ i jejich největší šance, hlavička z hranice
pětky skončila mimo, přišel zákonitý trest. Po rychlém brejku se skvěle uvolnil Ondra Poslední, přihrál
Radku Dihlovi a bylo 0 : 2. V samotném závěru se ještě blýsknul brankář Juchelka, který v 92. minutě
chytil domácím i penaltu. Konečně jsme se dočkali vítězství.
To jsme chtěli potvrdit v dalším domácím utkání s Vratimovem, který byl na posledním místě
tabulky. Úvod utkání nám vyšel skvěle a po šesti minutách skóroval z trestného kopu Karel Semelka –
1 : 0. To však bylo z naší strany všechno. Soupeř nás začal přehrávat a uţ v prvním poločase si vytvořil
několik šancí, které však nevyuţil. Po přestávce pokračovali hosté ve výborném výkonu a jiţ po sedmi
minutách otočili výsledek. Nakonec nás vysoko a zaslouţeně porazili 1 : 4.
V posledním dubnovém utkání jsme jeli do Velkých Hoštic, které jsou v přední části tabulky. Velké
nasazení našich hráčů korunoval ve druhém poločase brankou nejlepší hráč utkání Michal Strýček a byla to
branka vítězná.
Po pěti kolech máme 22 bodů (na jaře 7) a nejhorší skóre ze čtyř dvaadvacetibodových týmů nás
řadí na 10. místo tabulky.
FK Polanka - SK Bohuslavice
5:0
SK Bohuslavice - Sokol Šilheřovice
1:1
branka: Michal Strýček
FK Bolatice - SK Bohuslavice
0:2
branky: Daniel Buhla, Radek Dihel
SK Bohuslavice – Biocel Vratimov
1:4
branka: Karel Semelka
FK Velké Hoštice - SK Bohuslavice
0:1
branka: Michal Strýček
Muži B
Rezervní muţstvo začalo jarní část velmi dobře. V prvních třech kolech získalo sedm bodů z devíti.
Vyhrálo i na hřišti Bolatic, které měly do té doby stoprocentní bodový zisk. Potom však naši hráči prohráli
doma s Hatí a následně i ve Štěpánkovicích. Věříme, ţe v příštích kolech naváţí na výkony z úvodních
zápasů. V tabulce je B tým na šestém místě s 24 body.
SK Moravan Oldřišov „B“ - SK Bohuslavice „B“
1:2
SK Bohuslavice „B“ - TJ Háj ve Slezsku „B“
2:2
FK Bolatice „B“ - SK Bohuslavice „B“
1:3
SK Bohuslavice „B“ - TJ Sokol Hať „B“
0:2
Sokol Štěpánkovice „B“ - SK Bohuslavice „B“
2:0
(pokračování na další straně)
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Dorost
Dorostenci zůstávají ve druhé polovině soutěţe za svými podzimními výkony. Zvítězili sice překvapivě v
prvním utkání ve Strahovicích, ale v následných čtyřech utkáních odešli vţdy poraţeni. V tabulce jsou
dorostenci na 7. místě s 26 body.
Meteor Strahovice - SK Bohuslavice
2:3
SK Bohuslavice - Sokol Šilheřovice
1:2
FK Bolatice - SK Bohuslavice
1:0
SK Bohuslavice - Sokol Litultovice
0:7
TJ Háj ve Slezsku - SK Bohuslavice
3:1
Žáci
Omlazené druţstvo ţáků získalo na jaře pouhý bod a je stále na poslední 9. příčce.
Sokol Hněvošice - SK Bohuslavice
1:1
SK Bohuslavice - Sokol Hať
0:6
Sokol Štěpánkovice - SK Bohuslavice
2:0
Mgr. Pavel Dominik

Náboţenský ţivot (37)
Jméno Jan se v kalendáři vyskytuje několikrát. Pro tento měsíc jsem vybral Jana, který je
nám velmi blízký, je to Jan Sarkander. Blízký je nám jednak tím, ţe se narodil 20. prosince 1576
ve Slezsku, v dnes polském Skočově, a pak tím, ţe působil jako farář v Opavě – Jaktaři.
Studoval v Olomouci, v Praze a ve Štýrském Hradci. Rozhodl se pro duchovní dráhu a roku
1609 byl vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm byl, jak uţ jsem se zmínil, Jaktař. Dále pak
působil v Charvátech, na hradě Broumově a ve Zdounkách. 15. května 1616 se stal farářem v
Holešově na Moravě. Zároveň se stal také zpovědníkem a osobním důvěrníkem kníţete Lobkovice.
V roce 1619 vypuklo povstání evangeliků proti císaři Ferdinandu II. To zachvátilo nejen Čechy,
ale i Moravu. Jan v této nebezpečné době zůstal věrný svému úřadu, neopustil své farníky, i kdyţ
mnozí ze strachu o svůj majetek a postavení přebíhali k povstalcům, kteří byli evangelíky. Morava
byla tehdy těţce suţována jednak povstalci, kteří plenili vše katolické, ale také kozáckou jízdou,
která vtrhla na Moravu z Polska, aby zastavila postup evangelíků a po sobě zanechávala spoušť.
Kdyţ se přiblíţili k Holešovu, vyšel jim vstříc průvod zpívající Salve Regina a v jeho čele nesl Jan
Sarkander monstranci. Kozáci překvapeni takovýmto přivítáním se ke zpěvu přidali a město
ušetřili drancování. Tato zpráva se brzy roznesla a Jan byl v podezření, ţe buď on, nebo jeho pán,
jehoţ byl důvěrníkem, kozáky na Moravu pozvali.
Byl pak zatčen, vězněn a vyslýchán útrpným právem. Bylo na něm vymáháno vyzrazení
zpovědního tajemství, to však přes kruté mučení neprozradil. Po měsíci krutého mučení ve velkých
bolestech dne 17. března 1620 umírá. Jeho tělo, zahalené do červené látky bylo uloţeno v
Předhradí v kapli sv. Vavřince. Roku 1860 bylo přeneseno do katedrály sv. Václava v Olomouci.
Jan Sarkander byl blahořečen a dlouho usilovali zástupci katolické církve i věřící na Moravě o jeho
svatořečení. Stalo se tak aţ v roce 1995, kdy byl při druhé návštěvě papeţe Jana Pavla II. v
Olomouci svatořečen. Mnozí z našich farníků se tohoto svatořečení zúčastnili osobně.
Sv. Jan byl ctěn jiţ záhy po své smrti pro věrnost ve víře a zachování zpovědního tajemství.
V Olomouci můţete navštívit kapli, kde byl vězněn. A v našem kostele je k vidění ve vitráţi nad
hlavním vchodem do kostela, jak jej spodobnil náš duchovní správce a malíř, pan farář Hurník.
Je znázorňován jako kněz v klerice, v ruce mívá knihu a kříţ a někdy ještě klíče, které jsou
znamením uzamčení zpovědního tajemství.
Je jedním z našich nejnovějších světců a patronů Moravy a patronem zpovědního tajemství.
Leo Dominik
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Společenská kronika – naši jubilanti v květnu 2011
Veverka Josef
Miketová Anežka
Ing. Kocián Kurt
Bašistová Jiřina
Dominiková Renata
Krieblová Alena
Vilč Jan
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji
blahopřejeme.
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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