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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
D kuji touto cestou p. Lence Liškové a všem ob$an*m bydlícím na ul. Lesní,
Záhumenní i Lu$ní za uspo ádání letošního „Strassenfestu“. Rovn ž d kuji
ob$an*m ulice Polní za krásný, nápaditý pr*vod a všem ostatním, kte í p iložili
ruku ke spole$nému zdárnému dílu. D kuji i Vám, kte í jste p išli a svou hojnou
ú$astí zúro$ili práci po adatel*. Bylo vás opravdu hodn , nejenom z Bohuslavic,
ale i z okolí. Je opravdu nádherné, že umíme taková setkání spontánn p ipravit a
spole$n se pobavit.
První spole$enskou akci v íjnu bude „Sv tluškový ve$er“, který p ipravuje
Klub rodi$* na 12. 10. 2007. V pátek 19. 10. 2007 bude Spolek rybá * lovit
Špakovský rybník. Tradi$ní výlov ur$it jako každoro$n p iláká diváky i
zájemce o nákup ryb.
Oslavy 260. výro$í posv cení našeho kostela „Nejsv t jší Trojice“ budou
zahájeny v pátek 19. 10. 2007 v 18.30 hod v kostele p ednáškou o vnit ní
výzdob kostela s videoprojekcí. V sobotu 20. 10. 2007 se uskute$ní ve 14.00
hod. setkání schol m st a obcí Hlu$ínska. V ned li bude sloužena v 10.00
d kovná mše svatá otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.
Odpoledne bude uspo ádán v 16.00 hod. slavnostní koncert smíšeného p veckého
sboru a orchestru Salve chrámu Panny Marie Sn žné v Olomouci.
V m síci íjnu, ve dnech 22.-27. 10. 2007 vás Výtvarné centrum Optys Opava
a Klub pali$ká ek Bohuslavice srde$n zvou na výstavu pali$kované krajky a
drátovaných výrobk*, která bude probíhat v 1. poschodí nad papírnictvím „U
Zav ené brány“ v Opav . P ijHte se podívat na k ehkou krásu pali$kované krajky
a šikovné ruce krajká ek.
Jednání obecního zastupitelstva se uskute$ní 25. 10. 2007 v 18.00 hod
v banketní místnosti kulturního domu. Pozvánka a program budou hlášeny
v rozhlasových relacích a zve ejn ny na ú ední desce a webových stránkách
obce.
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Ve druhé polovin
íjna se na základ informace Správy silnic
Moravskoslezského kraje bude realizovat oprava povrchu pr*tahu obce v rozsahu
od kulturního domu po konec obce sm rem k Závad . Po n kolikaletých
urgencích, zaru$ených informacích o za azení opravy povrchu silnice v pr*tahu
obce do plánu a jejím neustálém odkládání v ím, že nejhorší úsek bude
tentokráte opraven. Provád ní prací p inese komplikace v doprav a je zde na
míst upozornit na bezpodmíne$né dodržování dopravního omezení, snížené
rychlosti, zákazu parkování a pokyn* pracovník* dodavatele. Obracím se rovn ž
na rodi$e, aby p ikázali svým d tem z bezpe$nostních d*vod* se co nejvíce
vyhýbat staveništi a užívat vedlejší komunikace.
S nastávajícím podzimem je op t zamo ováno ovzduší obce dýmem ze zahrad
a komín*. N kte í nezodpov dní ob$ané, aJ už z nev domosti nebo
neuv dom losti, spalují všechno co ho í pod heslem „je škoda vyhodit do
popelnice n co, z $eho se dá získat alespoK trochu tepla“. V kotlích tak kon$í
obsahy odpadkových koš*, ve kterých jsou krom neškodných papír* i odpady
v$. plast*. Obdobný problém vzniká i p i spalování bioodpadu ze zahrad. Zapálí
se mokrý, zelený odpad, nejlépe p i v tru, který dým zanáší do obce a kou í
nejmén dva dny. A proto vás znovu vyzývám, nevhazujte do kotl* úst edního
topení odpady, zejména plasty a nespalujte bioodpad. Odpady pat í do sb rných
nádob a bioodpad do kompostu nebo ke zpracování. ChraKme si své životní
prost edí a tím zdraví nás a našich d tí.
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 26. 9. 2007
Vzala na v#domí:
Kontrolu usnesení“
Na posledním jednání rady obce nebylo p ijato ukládací usnesení.
Všechna p edcházející usnesení byla spln na.
Návrh rozpo$tového opat ení $. 6/2007. Návrh rozpo$tového opat ení bude
dopracován po ú$etní uzáv rce za zá í a p edložen ke schválení na p íštích
jednání rady a zastupitelstva obce
Informaci o jednáních o postupu p i zpracování žádostí o dotace na stavbu
Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a stavební úpravy z regionálního
opera$ního programu a opera$ního programu životního prost edí
Informaci o pr*b hu „Rekonstrukce hospodá ské budovy“
Informaci o p íprav „Úpravy objektu Kilovny pro bydlení“
Informaci o dokon$ení opravy to$ny a p ipravené p ejímce
Informaci o dokon$ení opravy povrchu mostk* p es Bohuslavický potok
Informaci o zahájení prací na pokládce um lého trávníku na školním h išti
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Informaci o dokon$ení prací na komunikacích „Prodloužení ul. Školní a P.
Bezru$e, termínu kolaudace a zahájení prací na p evodech pozemk* v souvislosti
s realizací t chto ulic a ulic Lesní a Záhumenní
Informaci o pr*b hu dotazníkového šet ení a prací na Strategickém plánu
obce Bohuslavice“
Informaci o zjišt ných závadách na prodávaném kloubovém traktoru
Informaci o pr*b hu a vyhodnocení 2. svozového dne nebezpe$ného a
velkoobjemového odpadu a organizovaném odb ru zelen a stavební suti
Nabídku Poštovní spo itelny na ešení finan$ních pot eb obce
Informaci o jednání 4. sn mu SOH dne 6. 9. 2007, p íprav propaga$ních
materiál* Hlu$ínska a pr*b hu vzd lávání starost* zam eném na rozvoj
Hlu$ínska
Informaci starosty o vzd lávacím zájezdu starost* Hlu$ínska do Irska
Informaci o p ipravovaných kulturních akcích
Výro$ní zprávu Charity Hlu$ín
Informaci o 100. výro$í zahájení provozu pošty v Bohuslavicích v roce
2008
Pod kování rodi$* Steffkových a starosty obce Závada ob$an*m
Bohuslavic, kte í pomohli p i nalezení ztracené hol$i$ky ze Závady 27. 8. 2007
Požadavek na vystoupení kole$kových brusla * v Bohuslavicích
Nabídku váno$ních a novoro$ních p ání
Schválila:
13/10
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 08/2007. Celkové p íjmy
za 01-08/2007 v$. z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 $inily 14.650.049,92
K . Celkové výdaje za 01-08/2006 $inily 9.265.037,65 K . Pen#žní z8statek
k 31. 8. 2007 byl ve výši 5.385.012,27 K . Z této $ástky $inil z*statek na b žném
ú$tu 2.139.809,87 K na ú$tu za domovní odpad 245.202,40 K a na ú$tu
SPOROINVESTU 3.000.000 K
bez výhrad a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
b) Nákup prvk* pro skateboard za adit do rozpo$tu na rok 2008
c) Provedení zam ení a zpracování projektové dokumentace terénních úprav
mezi rybníky „U t í dub*“ dle nabídky fy VHS Opava
d) Dohodu, uzav enou obci Bohuslavice a SSMSK, o neprovád ní stavebních
zásah* po dobu 5 let do silnice $. III/46819 Bohuslavice – pr*tah v souvislosti
s plánovanou opravou v $ásti od KD sm rem k Závad . Frézování povrchu a
pokládka nového koberce bude dle p íslibu Správy silnic provád ny ve druhé
polovin íjna.
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e) Prodloužení licence na trati Opava – Dolní Benešov – PíšJ pro
autobusového dopravce TQM – holding s. r. o. Opava
f)
Po projednání a dohod s obcí Bolatice p esun $išt ní vrt* a po ízení
nových $erpadel ve vrtech zásobujících ve ejné vodovody Bohuslavice a
Bolatice, Borová do roku 2008
g) Úhradu nákupu nové baterie a opravu závad na prodávaném malotraktoru
h) Odkup plynovodních p ípojek k novostavbám stavebník* p. Krej$ího a p.
Diehlové a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
i)
Rerpání finan$ní rezervy ve výši 500 tis. K$ na sanaci a rekultivaci
pozemk* dot$ených t žbou v DP Bohuslavice
Uložila
14/10
a)
Zpracovat p ipomínky k p edloženému návrhu nového dopravního
zna$ení v zastav né $ásti obce
Zodpovídá: Robert Lasák , Termín: do 15. 10. 2007
Ing. Kocián, starosta
Organizace v obci
ZŠ a MŠ Bohuslavice, p ísp#vková organizace
Po ty žák, – školní rok 2007/2008
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Zájmové kroužky – školní rok 2007/2008
Název kroužku

Konání kroužku

Vedení kroužku

Kroužek modelování
N m$ina pro za$áte$níky
N m$ina pro nejmenší
Angli$tina pro nejmenší
D tský klub
Výtvarný kroužek
Školní $asopis
Matematicko-fyzikální kroužek
P íprava na p ij. zk. z M (7. a 9. ro$.)
P íprava na p ij. zk. z RJ (7. ro$.)
P íprava ne p ij. zk. Z RJ (9. ro$.)
Tane$ní kroužek
Zdravotnický kroužek
Kroužek košíkové
Kroužek vybíjené
Kroužek šachu
Kroužek florbalu (3. - 6. ro$.)
Kroužek florbalu (7. - 9. ro$.)
Kroužek dopravní
Aerobik žákyn
Aerobik dívky a ženy

úterý (14,30 – 13,30)
úterý (12,45 – 13,30)
úterý (13,45 – 14,30)
úterý (12,45 – 13,30)
st eda (11,50 – 12,35)
úterý (13,45 – 14,30)
pond lí (13,45 – 14,30)
pond lí (13,45 – 14,30)
st eda ( 7,00 – 7,45)
pond lí ( 7,00 – 7,45)
$tvrtek ( 7,00 – 7,45)
úterý (13,45 – 14,30)
st eda (12,30 – 13,15)
po, út (13,45 – 14,30)
st eda (13,45 – 14,45)
úterý (14,30 – 16,00)
$tvrtek (13,45 – 14,45)
pátek (13,45 – 15,00)
pond lí (14,30 – 15,30)
$tvrtek (16,00 – 17,00)
st eda (19.30 – 20.30)

Mgr. Lenka Lasáková
p. Gabriela Riemerová
p. Monika Valachová
Mgr. Nikola Jarošová
Mgr. ZdeKka Birtková
Mgr. Lucie Benková
Mgr. Karla Poštulková
Mgr. Hana Suchánková
Mgr. Hana Suchánková
Mgr. Zuzana Prokšová
Mgr. Zuzana Prokšová
Mgr. Irena Václavková
Mgr. Irena Václavková
Mgr. Antonín Hampel
Mgr. Antonín Hampel
Mgr. Antonín Hampel
Mgr. Antonín Hampel
Mgr. Antonín Hampel
Mgr. Antonín Hampel
p. Petra Kone$ná
p. Petra Kone$ná

Dagmar Fojtíková, Mgr.
Klub rodi 8
Po letních prázdninách, které jsme p ežili ve zdraví, se op t musíme pustit do
práce. D tem za$al školní rok a na nás rodi$ích je, abychom jim $as zp íjemnili.
Klub rodi$* chystá krom tradi$ních akcí i jednu novou, která se uskute$ní
v pátek 12. íjna. Bude to „Sv#tluškový ve er“. Za$átek bude v 18 hodin u
Kulturního domu. Pr*vodem s lampiony p*jdeme od kulturního domu po ulici
Poštovní ke škole. Celou akci ukon$íme na školním dvo e, kde bude p ipraveno
ob$erstvení (pro dosp lé pun$ a pro d ti horká $okoláda).
Všechny vás co nejsrde$n ji zveme.
Klub rodi$*
FbC Vlašák Bohuslavice
V zá í za$ala již osmá sezóna bohuslavického florbalu. Muži po pravidelné
restrukturalizaci sout ží hrají až šestou sout ž, ale jejich cílem je vrátit se zp t
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do páté ligy. Sv*j první turnaj odehráli v Byst ici nad Olší v sobotu 22.9.
Nevstoupili do nového ro$níku zrovna úsp šn , hlavn díky st elecké impotenci.
V obou zápasech jsme sice soupe e p ehrávali, ale nestálo p i nás st elecké št stí.
FbC Bohuslavice : SK PEMA Opava 3 : 4
FbC Bohuslavice : FBC Fermenté Bohumín 4 : 4.
Naši junio i první dv utkání ve II. celostátní lize odehráli v sobotu 29.9.
v Kop ivnici. Oba soupe i pat í k t m nejlepším v loKské sezón . Znojmo
skon$ilo v tabulce t etí a Kop ivnice na druhém míst . A$ v neúplné sestav a
bez $ty opor z minulého ro$níku (V. Kocur, J. Kocur, R. Sekaczek a J. Riedel již
dosáhli v ku mužské kategorie), se zvu$ného jména obou soupe * nezalekli.
V prvním utkáni dv t etiny vedli a zdálo se, že dovedou zápas do vít zného
konce, ale v nervózní koncovce soupe obrátil vedení na svou stranu ( 3 : 4 ) a p i
power play našeho týmu ve snaze o vyrovnání vst elil pátou branku. Ve druhém
utkání jsme se rovn ž p etahovali se soupe em o výsledek. Tentokrát jsme vše
zvládli, a$ jsme posledních p t minut t etí t etiny hráli v oslabení. Hrá$i podali
vynikající výkon a nedovolili soupe i vyrovnat.
FbC Bohuslavice : TJ VHS Znojmo 3 : 5
FbC Bohuslavice : FBC Viking Kop ivnice 4 : 3
V íjnu hrají muži 7.10. a 13.10., junio i zajíždí ke svým dv ma utkáním
do P erova 27.10.
Tréninky FbC Bohuslavice jsou v úterý a $tvrtek od 18:30 v Bolaticích
v hale ZŠ Bolatice. Zájemci jsou vítáni. V íjnu p ipravujeme nábor mladších a
starších žák*. Podrobn jší informace se objeví na školních nást nkách.
Daniel Birtek
SK Bohuslavice
„A“ mužstvo
V zá í se nám již vedlo mnohem lépe než v srpnu a postupn jsme za$ali
získávat první divizní body. Hned 1. zá í jsme na h išti Orlové získali první
vít zství, p estože jsme se op t neobešli bez $ervené karty. Tu za odehraní mí$e
po odpískání dostal Marek Harasim. Vyhráli jsme 2:1, když naše góly dali Ž*rek
a Adam. Ve st edu 5.9. jsme p ivítali mužstvo Velkých Losin. Gól jsme dostali
po hloupé chyb branká e Šehovi$e, který podcenil centrovaný mí$ a skon$il i
s ním v naší brance. Pak jsme soupe e zmá$kli jako p i hokejové p esilovce. Ale
z*stalo pouze u nast elení ty$e Mirkem Polomským a zkažením nad jného
brejku, kdy mohl jít sám na branku hostí Buchta, ale zbyte$n p ihrával na Ž*rka
v postavení mimo hru.
V ned li 16.9. jsme op t po dvou letech zavítali do Frenštátu, kde jsme ješt
v krajském p eboru nikdy nebodovali. I tentokrát to vypadalo na stejný scéná .
-6-

Zpravodaj obce Bohuslavice

zá í 2007

Velice „nep esný“ rozhod$í daroval domácím v první p*li penaltu po nast elení
ruky Odstr$ilíka a domácí šli do jednobrankového vedení Maruchni$em. Ve
druhém polo$ase jsme za$ali soupe e p ehrávat. A v 59. minut se z asi 25 metr*
trefil z p ímého kopu nádhernou st elou Kretek, který si již odpykal $ty zápasový
trest. Pak nám rozhod$í odep el jasnou penaltu po ruce domácího hrá$e, ale když
v 87. minut vychytal domácího úto$níka v samostatném nájezdu náš branká
Ondra Juras, skon$ilo utkání spravedlivou remízou.
Ve st edu 19.9. jsme na domácím h išti dohrávali p eložený zápas, který se
pro déšJ neodehrál ve stanoveném termínu. Ve vyrovnaném utkání s kvalitním
soupe em jsme šli první do vedení. Na dob e zahraný roh Schreierem (jednou to
muselo p ijít) si vysko$il Lud k Odstr$ilík a hlavou skóroval. Hosté v záv ru, po
chyb obrany, také hlavou vyrovnali.
V ned li 23.9. jsme se op t na domácím h išti st etli s Napajedly. Ve 32.
minut unikl Tomáš Štefek, jeho ránu vyrazil hostující branká vyrazil zpátky do
n j a od Tomáše se snášel obloukem do branky. Hostující obránci se snažili mí$
vykopnout, ale d*razný Tomáš Kretek ho dotla$il do branky. Naše obrana si
vybrala slabší chvilku ve 43. minut a hosté srovnali. V druhém polo$ase jsme
ale p idali druhý gól, když podruhé skóroval Tomáš Kretek a kone$n vyhráli i
na domácí p*d a odpoutali se ze dna tabulky.
V pátek 28.9. jsme jeli potvrdit slušné výsledky na h išt Hranic. Bohužel v
prvním polo$ase jsme p edvedli z ejm náš nejslabší podzimní výkon a dostali
branku do šatny. V polo$ase trenér Divina ve snaze zm nit hru a probudit
mužstvo vyst ídal hned t i hrá$e. A výsledek se dostavil. Soupe e jsme za$ali
p ehrávat a dostali jsme se i do šancí. Hned ve 49. minut se ocitl sám p ed
domácím branká em Bun$ek, ale mí$ ve výši pasu špatn zpracoval a ten mu
odsko$il do zámezí. V 73. minut po p kné individuální akci uvolnil Schreier do
brejku Ž*rka. Ten zvolil k ižnou st elu na zadní ty$, ale bohužel minul. V 78.
minut se p i odkopu zranil branká Juras a do branky musel Odstr$ilík. Ješt
v 82. minut poslal do druhého úniku Tomáš Kretek Ž*rka, ale bohužel ten si
špatn obhodil domácího gólmana a dostal se ze st eleckého úhlu. Pak p edvedl
dva dobré zákroky v brance Lud k Odstr$ilík, ale v 88. minut ho prost elil
z bezprost ední blízkosti po centru domácí úto$ník a rozhodl definitivn o
vít zství domácích Hranic. „A“ mužstvo Bohuslavic je po devíti odehraných
kolech s osmi body na 14. míst .
Dne 25.9. se výkonný výbor SK Bohuslavice na svém zasedání zabýval
neut šenou situací okolo pohybu ps* po areálu h išt . Usnesl se na zákazu
pohybu voln# pobíhajících ps8 a jejich ven ení v areálu h išt# SK! Náš areál
slouží ke sportovnímu vyžití obyvatel, p edevším malých d tí a ne jako prostor
pro ven$ení ps*. Bohužel celý areál i okolí je „zamo en“ psími exkrementy.
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Prosím tímto o ohleduplnost všechny majitele ps*, kte í s nimi náš areál
navšt vují. V p ípad , že se situace nezlepší jsme p ipraveni náš areál pro
ve ejnost mimo oficiální akce uzav ít. Op t a ješt jednou prosím o ohleduplnost.
D kuji.
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK Bohuslavice
„B“ mužstvo odehrálo v zá í $ty i utkání okresní sout že III. t ídy skupiny
A. V prvním st etnutí p ivítalo na domácí p*d TJ Sokol Sudice, který porazilo
p esv d$iv 4:1. V dalším utkání na domácí p*d byl soupe em našeho mužstva
celek TJ Sokola Horní Lhoty. Zápas s mnoha šancemi na obou stranách vyhráli
naši hrá$i vysoko 5:1. Následovalo odložené utkání v Kobe icích s místním
rezervním mužstvem, kde se bohužel našim hrá$*m v*bec neda ilo a nakonec
odjeli z Kobe ic poraženi 3:0. Po tomto výpadku si cht lo naše „bé$ko“ napravit
reputaci v utkání s Bolaticemi „B“. Po oboustrann nervózním pr*b hu utkání se
nakonec radovali naši hrá$i po výh e 3:1. „B“ mužstvo muž* je po sedmi
odehraných kolech na výborném 2. míst okresní sout že.
Dorostenci odehráli v zá í p t utkání okresního p eboru. Nejprve p ivítali
na domácí p*d mužstvo Mokrých Lazc*, které porazili 5:2 po t ech kuriózních
brankách, kdy se Václav Kopka trefil p ímo z rohového kopu, Jan Lampa
p ekonal hostujícího branká e z p ímého kopu z vlastní poloviny h išt a Martin
Theuer vst elil branku po 10 odehraných vte inách druhého polo$asu. Bohužel
v dalších st etnutích se dorostenc*m už tolik neda ilo, všechna prohráli.
V Hn vošicích 1:0, v Pusté Polomi 4:1, doma s Hatí 2:3 a v Bolaticích 6:1.
Dorostenci jsou po 7 odehraných kolech se t emi body na posledním 14. míst
okresního p eboru.
Žáci odehráli $ty i utkání okresní sout že. V prvním letošním zápase si
p ipsali t i body za výhru 3:0 proti Chlebi$ovu. V dalším domácím utkání pouze
remizovali s p edposledními Šilhe ovicemi 1:1. Z B lé odjeli poraženi 3:0 a
v posledním utkání prohráli doma se zatím neporaženými Strahovicemi 0:7. Žáci
jsou po 4 odehraných kolech na 7. míst okresní sout že.
Mini žáci sehráli v zá í 4 utkání okresní sout že p ípravek. Z t chto zápas*
si p ipsali do tabulky 2 body za 2 remízy. V prvním letošním st etnutí se rozešli
smírn s Kobe icemi 6:6. Následn prohráli v Krava ích 5:0 a doma s SFC Opava
„A“ 2:6. Druhou remízu uhráli v domácím utkání s Bolaticemi, tentokrát zápas
skon$il 0:0. Mini žáci jsou po 7 kolech na 7. míst tabulky okresní sout že.
Aktuální výsledky, tabulky a rozpisy utkání všech mužstev SK Bohuslavice
najdete na internetové stránce: http://www.fotbal.cz/
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HC Buldoci Bohuslavice
V zá í se rozb hl již 5. ro$ník AHL – Amatérské hokejové ligy. Naši hrá$i
odehráli 5 utkání. V prvním si poradili se Záb ehem, který porazili 4:2. Ve
druhém utkání $ekal na naše hokejisty nebezpe$ný tým HC STK. P estože jsme
se dostali do vedení 3:1, soupe dokázal slepenými brankami srovnat. Hned po
vyrovnávací brance jsme však znovu odsko$ili a do konce zápasu výsledek ješt
zvýraznili na kone$ných 7:3. V dalších st etnutích jsme p ehráli Št pánkovice
5:1 a Mexiko 8:1. Pátý zápas byl soubojem dosud neporažených mužstev –
Bohuslavic a Ras Man$aftu. Utkání bylo významn ovlivn no dv ma rychlými
brankami našich hrá$* již ve druhé minut st etnutí. Soupe sice snížil, ale
vyrovnat už nedokázal. Naopak hokejisté p idali ješt dv branky a upravili na
kone$ných 4:1. V pr*b žné tabulce sout že jsou zatím naši hokejisté neporaženi
na 1. míst .
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Záb eh
4:2
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
7:3
HC Buldoci Bohuslavice – HC Št pánkovice
5:1
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
8:1
HC Buldoci Bohuslavice – HC Ras Man$aft
4:1
Tabulka AHL:
1. HC Bohuslavice
2. HC Ras Man$af
3. HC Buly Aréna
4. HC Bolatice
5. HC STK
6. HC Mexiko
7. HC Záb eh
8. HC Horní Lhota
9. HC Derby Kouty
10. HC Št pánkovice
11. HC Monaco Kouty
12. HC Isotra

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
4
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

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

0
1
0
1
1
2
2
2
3
3
3
4

28:8
34:10
40:16
24:19
22:17
14:23
13:18
18:22
14:26
10:15
2:10
11:46

10
8
6
5
5
4
4
3
2
2
1
0

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v íjnu:
Rt 11.10.2007
19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
So 20.10.2007
17:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
Út 23.10.2007
17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco
So 3.11.2007 17:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
-9-

Zpravodaj obce Bohuslavice

zá í 2007

Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky, kanadské bodování sout že
a
rozpis
všech
utkání
naleznete
na
internetové
adrese:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Ji í Kocián
V ela i
V letošním roce jsme si užili krásných slunných dn* a i v$ela i se shodují, že
pat il mezi ty lepší roky, co do výnosu medu. Už b hem žní, po posledním
vytá$ení jsme za$ali s lé$ením proti rozto$i Varroa. V$elstva jsou nakrmená,
p ipravená k p ezimování, ale b hem m síc* íjen a listopad nás $eká lé$ení proti
rozto$i. Výsledky lé$ení se dozvíme po vyšet ení spadu melí z veterinárního
ústavu až v únoru. Nebude-li lé$ba úsp šná, budeme znovu lé$it v kv tnu.
V letošním roce se v naší blízkosti objevila ješt horší nemoc v$el – mor v$elího
plodu. V obcích na rozhraní okres* Opava a Bruntál. Snad se nemoc nebude ší it
k nám. P ejeme našim v$ela *m úsp šný boj proti šk*dc*m a nemocem v$el,
dobré p ezimování v$elstev, aby na ja e znovu opylovaly všechny rostliny, které
p ináší lidem radost a užitek.
Rudolf Ostárek
Kultura
260. výro í kostela
V osmi pokra$ováních jsme si popsali fresky a obrazy zdobící náš kostel.
V úvodu jsem uvedl, že fresky pocházejí z dílny malí e Lasslera. Nedalo mi to a
pátral jsem po jeho životopisu, který vám dnes p edkládám.
Josef Matyáš Lassler se narodil v roce 1699 ve Schwarzu u Innsbruku, tedy
v Tyrolích v Rakousku. Malí skému um ní se pravd podobn vyu$il u malí e
Jesefa Wadmana. V jeho pozd jší tvorb je však z ejmý vliv školy Damana
Asama. Krátce po p íchodu do Opavy se 9. 2. 1733 oženil s Marií Alžb tou,
dcerou opavského konšela Ji ího Františka Schwammela. Následujícího roku byl
p ijat za opavského m šJana bez domu. Bydlel v nájmu a s manželkou m l
celkem 9 d tí, 5 syn* a 4 dcery. V Opav spolupracoval s adou um lc*. Mezi
jeho nejd*v rn jší p átele pat ili socha Ji í Lehner a malí Antonín Arnošt
Beyer, kte í mu sv d$ili p i všech jeho d*ležitých smluvních jednáních. Teprve
v roce 1755 koupil m šJanský šenkovní d*m v Židovské ulici(dnes Na valech).
Z nového bydlišt se však dlouho net šil, neboJ o t i roky pozd ji p i velkém
- 10 -
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požáru Opavy mu d*m sho el. Pusté požá išt svého domu poskytl m stu
vým nou za požá išt šenkovního domu na Ostrožné ulici pat ícího m stu.
Zavázal se d*m $. 43 (dnes $.p. 262) do t í let opravit, což také splnil a pak tam
se svou rodinou bydlel až do smrti. (Za zmínku stojí, že o 100 let pozd ji se
v tomto dom narodil slezský básník Petr Bezru$).Um lcovo strádání však
nem lo konce. V roce 1770 zem el jeho 20letý syn Kristián, který s ním
pracoval. O 6 let pozd ji zem ela jeho svobodná dcera Jana. Tato událost malí e
natolik zlomila, že se již nevzpamatoval a krátce nato zem el.
Z jeho rozsáhlého díla stojí za zmínku p ipomenout výmalby kostela Sv. Trojice
v Opavici u M sta Albrechtic (kostel je na polské stran rozd lené vesnice),
kostela Sv.Trojice v Bohuslavicích, farního kostela v Tworkov (Polsko),
refektá e a knihovny minoritského kláštera v Opav (u kostela Sv.Ducha) a
refektá e dominikánského kláštera v Opav (dnes D*m um ní na Peka ské ulici).
Lassler byl nejlepším a nejvýznamn jším malí em fresek 18. století v Horním
Slezsku. Važme si proto o to více krásné výzdoby našeho kostela.
Leo Dominik, kroniká
DVD ze Strassenfestu 2007
Všichni, jež mají zájem o DVD z letošního Strassenfestu ulic Lesní a
Záhumení, nechJ si toto objednají v prodejn ESO naproti kostela. Cena jednoho
DVD (letos s plnobarevným obalem a potiskem disku) bude $init 150,-. DVD
objednávejte do úterý 9. íjna. Disky budou hotovy b hem následujícího týdne.
Bude vyroben jen po$et objednaných disk*. Proto v p ípad zájmu doporu$ujeme
jednat urychlen .
OLIMP
Inzerce
Koupím rodinný d*m v Bohuslavicích a okolí, p ípadn stavební parcelu.
Tel. $. 776246236.
Prodám garážová vrata. Cena dohodou. Bližší informace na tel. $.
603720463, 732125262 od 17.00 do 20.00 hodin.
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Spole enská kronika - naši jubilanti v íjnu 2007

Kocián Erhard
Kozák Bruno
K ižák Leonard
Štefková Alžb#ta
Tomí ková Hedvika
Hrušková Marie
Pohanková Vlasta

83 let
75 let
70 let
81 let
81 let
70 let
75 let

V m síci íjnu oslaví
Zlatou svatbu, významné jubileum 50 let spole ného života
manželé Alena a Hubert Birtkovi
a manželé Alžb#ta a Bruno Kozákovi.
Do dalších spole$ných let p ejeme, pevné zdraví, spokojenost a hojnost Božího
požehnání.
Všem jubilant8m srde n# blahop ejeme!

Karla Krupová
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Výtvarné centrum OPTYS, Masarykova 36, Opava
v 1. poschodí nad papírnictvím „U Zav ené brány“a
Klub pali kované krajky p i OÚ v Bohuslavicích
Vás srde$n zvou na

Výstavu pali kované krajky
a drátovaných výrobk8

Výstava se koná ve dnech:

22. – 27. íjna 2007
Pond#lí – pátek od 10 do 18 hodin
Sobota od 9 do 16 hodin
P ijGte se podívat na k ehkou krásu pali kované
krajky a šikovné ruce krajká ek.
Sou$ástí této akce budou i ukázky tvorby.
(v sobotu si m*žete pod odborným vedením vyzkoušet základy pali$kování!)
Vstup zdarma
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Bezpe né užití zemního plynu
Odorizace zemního plynu – „v n “ , která chrání
Zemní plyn v p írodní podob nedisponuje žádným zápachem, neboli
„odérem“. Z tohoto d*vodu se kv*li jeho bezpe$né distribuci a použití provádí
tzv. odorizace. Toto nep íliš p*vabné slovo ozna$uje um lé obohacení zemního
plynu látkou $i sm sí látek, odorantem, s mimo ádn intenzivním a
charakteristickým zápachem, aby již p i jednoprocentní koncentraci zemního
plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv.
odoriza$ních stanicích, p ed vstupem zemního plynu do plynovodních sítí.
Pro zvýšení bezpe$nosti uživatel* zemního plynu provádí Severomoravská
plynárenská, a. s., v podzimních m sících p ed topnou sezónou zvýšenou
odorizaci, zam enou na zjišt ní drobných únik* plynu.
V p ípad zjišt ní úniku zemního plynu je t eba neprodlen volat
pohotovostní službu Severomoravské plynárenské, a .s., na ísle 1239 a
dodržet základní bezpe$nostní pokyny. Telefonovat je nutno telefonem, který se
nachází mimo objekt s únikem plynu. Krom tohoto kroku je nezbytné zhasnout
všechny plameny v objektu, zajistit v trání prostor, uzav ít hlavní uzáv r plynu (
HUP ), vypnout hlavní p ívod elekt iny do objektu, nemanipulovat s elektrickými
spot ebi$i, nepoužívat spot ebi$e s bateriovým napájením ( zvonky, telefony
apod. ), nekou it, nepoužívat výtah a také u nep ístupných prostor uv domit
policii a hasi$e. V p ípad objektu, ve kterém se nachází více lidí, je tyto t eba
varovat a neprodlen opustit budovu.
D8ležitá telefonní ísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.
Hasi ský záchranný sbor
Záchranná služba
Policie CR
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Informace ob an8m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice

Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.hlucinsko.tv
E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:

Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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