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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
skon#il duben s tak ka letním po#asím, ve kterém rozkvetly p ed#asn
stromy. Pro seniory z Bohuslavic uspo ádal obecní ú ad a #lenové zastupitelstva
tradi#ní setkání, na kterém letos vystoupil s programem domácí folklórní soubor
Vlašanky a dechovka Prajzovanka z Dolního Benešova. Upálili jsme #arod jnice
a postavili májky, tentokráte i na h išti SK. Jsme rádi, že všechny vyjmenované
akce m ly hojnou návšt vu.
V záv ru dubna vybojovali bohuslavi#tí sportovci další významný úsp ch.
Junio i FBC Vlašák Bohuslavice postoupili do 2. celostátní ligy. Skon#ila
amatérská hokejová liga hraná v Buly arén v Krava ích. Bohuslavi#tí hokejisté
v ní obhájili 3. místo z ro#níku 2005/2006. GRATULUJEME ! Po celý duben
sledovali p íznivci fotbalu úsp šné zápolení našich mužstev. „A“ a „B“ tým mužse drží úsp šn na prvních místech ve svých sout žích. Snaživé výkony, i když
s horším tabulkovým umíst ním,
p edvád jí mládežnická mužstva. SK
Bohuslavice uspo ádal otev ený turnaj o p eborníka Bohuslavic v šachu.
V dalších
sportovních sout žích nás reprezentovali žáci základní školy.
Uskute#nily se jednání rady a zastupitelstva obce. O tom všem si m-žeme
podrobn ji p e#íst v našem zpravodaji.
V sobotu 5. 5. 2007 bude v naší obci ud lováno sv. bi mování a v ned li 27.
5. 2007 každoro#ní první sv. p ijímání. V ned li 6. 5. položíme kv tiny
k pomník-m padlých ve 2. sv tové válce. Tradi#ní oslava Dne matek s kulturním
p edstavením d tí ZŠ a MŠ bude v ned li 20. 5. 2007 v sále KD. Za#átek je
stanoven na 14.30 hod. O vyjmenovaných a dalších akcích budete ješt
informováni rozhlasovými relacemi a plakáty. O#ekáváme váš zájem a hojnou
ú#ast. AK vám nejkrásn jší m síc v roce p inese hodn lásky a radosti.
Ing. Kocián, starosta
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 5. jednání dne 26. 4. 2007
vzalo na v domí:
- Kontrolu usnesení
Na posledním 4. jednání obecního zastupitelstva dne 22. 2. 2007 nebylo
p ijato ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na
- Rozpo#tové opat ení #. 2/2007
- Informaci o zahájení a dosavadním pr-b hu stavby „Parkovišt u kostela“
- Informaci o zahájení a dosavadním pr-b hu stavby „Rekonstrukce místní
komunikace ul. Záhumenní
- Informaci o dokon#ení a p edání projektové dokumentace a vystavení
žádosti o stavební povolení na stavbu „Obecní d-m Bohuslavice –
p ístavba a stavební úpravy“
- Informaci o nezískání dotace na h išt ZŠ z nadace MEZ
- Nabídky na provedení ov ení ú#etní uzáv rky a správnosti, úplnosti a
pr-kaznosti ú#etnictví obce
- Informaci o provedené kontrole a vy#išt ní kanalizace na ulicích Sokolské
a #ásti Okružní. Vizuální kontrola kanalizace prokázala špatný stav
kanalizace na ul. Sokolské a havarijní stav na ul. Okružní
- Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí Hlu#ínska za rok 2006
- Zprávu kontrolní a revizní komise SOH ze dne 30. 3. 2007 o výsledku
kontroly hospoda ení Sdružení obcí Hlu#ínska za rok 2006
- Zprávu o výsledcích p ezkoumání hospoda ení dobrovolného Svazku obcí
mikroregionu Hlu#ínska za rok 2006
- Zprávu kontrolní a revizní komise SOMH ze dne 7. 3. 2007 o výsledku
kontroly hospoda ení Sdružení obcí Hlu#ínska za rok 2006
- Informaci starosty o jednáních rady obce
schválilo:
4/5
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 03/2007. Celkové p6íjmy
za 01-03/2007 v#. z-statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 #inily 7.650.264,78
K . Celkové výdaje za 01-03/2006 #inily 2.242.931,37 K . Pen žní z>statek
k 31. 3. 2007 byl ve výši 5.407.333,41 K z této #ástky #inil z-statek na b žném
ú#tu 895.306,91 K na ú#tu za domovní odpad 12.026,50 K a na ú#tu
SPOROINVESTU 4.500.000 K bez výhrad a doporu#uje obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
b) Rozpo#tové opat ení #. 3/2007 bez výhrad
c) Smlouvu o dílo na „Parkovišt u kostela“
d) Provedení opravy chodníku a vjezdu k RD #. 209 dle nabídky fy Zamtherm
e) Provedení 4 ks p ípojek a prodloužení vodovodu a plynovodu na ul.
Záhumenní dle nabídky fy Gassmont
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f)
Výb r jednotlivých prvk-, dodavatele a SOD na vybavení d tských h išK
v zastav né #ásti obce (p ed OÚ, za samoobsluhou)
g) Vy#lenit ze stavby „Obecní d-m Bohuslavice – p ístavba a stavební
úpravy“ realizaci Rekonstrukce objektu hospodá ské budovy (bývalá klubovna
Svazarmu), MOV a objekt garáže a dílen. Rekonstrukci tohoto objektu v#. MOV a
obj. garáží a dílen provést p ed stavbou Obecního domu a zajistit tak v p edstihu
p est hování obecního ú adu
h) Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav obj. „Kilovn “ na
bydlení
i)
Podání nové žádosti na dotaci na h išt ZŠ na regionální nadaci MEZ
j)
Zpracování projektové dokumentace náhrady luxfer- a vým nu oken
v t locvi#n ZŠ
k) Zám r ve ejn nabídnout zájemc-m (developer-m) parcelu #. 1554/10 k. ú.
Bohuslavice u Hlu#ína za ú#elem vybudování infrastruktury a výstavby
rodinných domkl)
Pro vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domk- zpracovat
projektovou dokumentaci na „Prodloužení a odbo#ku z ul. Bolatické, prodloužení
bezejmenné odbo#ky z ul. Polní a odbo#ky z ul. Opavské (E. Nev ela)
m) Bezúplatný p evod pozemk- parcela #. 795/3 k. ú. Bohuslavice u Hlu#ína o
vým e 435 m2 do vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
n) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu parcely #. 795/3 k. ú.
Bohuslavice u Hlu#ína o vým e 435 m2
o) Záv re#ný ú#et Sdružení obcí Hlu#ínska za rok 2006 s vyjád ením souhlasu
s celoro#ním hospoda ením a to bez výhrad
p) Záv re#ný ú#et Svazku obcí mikroregionu Hlu#ínska za rok 2006
s vyjád ením souhlasu s celoro#ním hospoda ením a to bez výhrad
r)
Jmenování komise pro stanovení dalšího postupu oprav místních
komunikací. Komise bude sestavena z #len- komise místního rozvoje a
kontrolního výboru. P edsedou komise ur#uje p. Miroslava Riedla. Komise
posoudí stav místních komunikací a ur#í aktuální po adí oprav jako podklad pro
kv tnové jednání rady obce dne 16. 5. 2007.
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce bohuslavice na svém jednání dne 18. 4. 2007
Vzala na v domí:
- Kontrolu usnesení“
Úkol #. 7/5 a) spln n. Starosta projednal se zástupci Opavice a. s. osazení 2 ks
informa#ních tabulí na p íjezdových komunikacích ke st edisku družstva
s informací o dobách pr-jezdu v zimním a letním období.
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Úkol #. 7/5 b) spln n. Starosta projednal s KODIS a M Ú Dolní Benešov
instalaci p íst ešku pro cestující ve ejnost. V sou#asné dob je zpracována
projektová dokumentace a probíhá ve ejnoprávní jednání s dot#enými
organizacemi. Realizace se v návaznosti na bezproblémový pr-b h projednání
p edpokládá v prázdninových m sících.
Všechna p edcházející usnesení byla spln na.
- Informaci o p edání staveništ stavby „Parkovišt u kostela“ a zahájení prací
v 17. týdnu
- Informaci o p edání staveništ stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul.
Záhumenní“ a zahájení prací v 16. týdnu.
- Informaci o nezískání dotace Nadace MEZ na sportovní h išt ZŠ a MŠ
- Informaci o dokon#ení projektové dokumentace na stavbu „Obecní d-m
Bohuslavice“ a stavu v zajišKování stavebního povolení
- Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání zm ny #. 2 Územního plánu
obce Závada
- Výsledky pr-zkum- kanalizace na ul. Sokolské a #ásti Okružní
- Informace z jednání sn mu Sdružení obcí Hlu#ínska
- Informaci o svolání sn mu Svazku obcí mikroregionu Hlu#ínska
- Nabídky na p ezkum hospoda ení obce za rok 2007
- Úpravu autobusových jízdních ád- Informace o výsledku místního šet ení odkanalizování hasi#ské zbrojnice a
ukládá starostovi v pracovním po ádku svolat jednání s projektantem
- Zprávu z komplexní preventivní kontroly požární ochrany a ukládá starostovi
obce v pracovním po ádku odstranit zjišt né závady
- Informaci o jednání MAS Hlu#ínska
- Negativní výsledky pr-zkumných prací za ú#elem nalezení hrobu s ostatky
n meckých voják- z 2. sv. války na místním h bitov
- Organiza#ní zajišt ní VII. Setkání senior- z Bohuslavic, které se uskute#ní 19.
4. 2007 v 16.00 hod v sále KD
- Informaci o zajišt ní ú#asti Bohuslavic na p íprav CD lidových písní
z Hlu#ínska
- Nabídku na rozší ení po#tu sb rných nádob na separovaný sb r využitelného
odpadu. Po dohod se svozovou fy OZO o #ast jším odvozu separovaných
odpad- neakceptovat nabídku na rozší ení po#tu nádob
- Nabídku AZ GEO k povolení nakládat s podzemními vodami
- Informaci starosty o jednání s d tmi o zajišt ní vybavení pro skateboardingové
h išt a uložila starostovi obce v pracovním po ádku zajistit nabídku na po ízení
prvk- pro skate
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Schválila:
6/5
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 03/2007. Celkové p6íjmy
za 01-03/2007 v#. z-statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 #inily 7.650.264,78
K . Celkové výdaje za 01-03/2006 #inily 2.242.931,37 K . Pen žní z>statek
k 31. 3. 2007 byl ve výši 5.407.333,41 K z této #ástky #inil z-statek na b žném
ú#tu 895.306,91 K na ú#tu za domovní odpad 12.026,50 K a na ú#tu
SPOROINVESTU 4.500.000 K bez výhrad a doporu#uje obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
b) Úpravu chodníku v#. položení nových obrubník- p ed parkovišt m u
kostela v#. úpravy vjezdu k RD #. dle nabídky fy ZAMTHERM a p edkládá
obecnímu zastupitelstvu ke schválení
c) Zhotovení 4 ks p ípojek plynu, vody a kanalizace a prodloužení ádu
plynovodu a vodovodu p i rekonstrukci místní komunikace Záhumenní
d) Podání žádosti na dotaci na sportovní h išt ZŠ a MŠ z dota#ního programu
MEZu – regionální podpora
e) Vy#lenit ze stavby „Obecní d-m Bohuslavice – p ístavba a stavební úpravy
realizaci Rekonstrukce objektu hospodá ské budovy (bývalá klubovna
Svazarmu).Rekonstrukci tohoto objektu provést p ed stavbou Obecního domu a
zajistit tak v p edstihu p est hování obecního ú adu. Zám r p edložit obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
f)
Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu „Kilovn “
pro bydlení
g) Zpracování projektové dokumentace odstran ní luxfer- a vým nu oken
v t locvi#n ZŠ
h) Zám r ve ejn nabídnout zájemc-m (developer-m)parcelu #. 1554/10 k. ú.
Bohuslavice u Hlu#ína za ú#elem vybudování infrastruktury a výstavby
rodinných domk- a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
i)
Pro vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domk- zpracovat
projektovou dokumentaci na „Prodloužení a odbo#ku z ul. Bolatické, prodloužení
bezejmenné odbo#ky z ul. Polní (p. Skovajsa)a odbo#ky z ul. Opavské (Lampovi,
Menšíkovi, E. Nev ela)
j)
Vyjád ení k aktualizaci plánu rozvoje vodovodu a kanalizace
Moravskoslezského kraje
k) Program 5. jednání obecního zastupitelstva dne 26. 4. 2007
l)
Bezúplatný p evod pozemk- parcela #. 795/3 k. ú. Bohuslavice u Hlu#ína o
vým e 435 m2 do vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
m) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu parcely #. 795/3 k. ú.
Bohuslavice u Hlu#ína o vým e 435 m2
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n) Požadavek na ozvu#ení smute#ní sín p i poh bech bez hudebního
doprovodu. P ed instalací ozvu#ení do eší starosta v pracovním po ádku zp-sob
obsluhy za ízení
o) Merpání finan#ní rezervy na vypo ádání d-lních škod v Dobývacím prostoru
Bohuslavice v roce 2007 jako úhrady škody vzniklé vlastníkovi pozemku Les-m
MR s. p. v d-sledku do#asného odn tí pln ní d evoproduk#ní funkce a v d-sledku
p ed#asného smýcení lesního porostu pro následnou hornickou #innost.
p) Smlouvu o finan#ní dotaci Charit Hlu#ín na zajišt ní #innosti charitní,
ošet ovatelské a pe#ovatelské služby pot ebným ob#an-m Bohuslavic na rok
2007 a výši dotace za I/2007 dle p edloženého vyú#tování
Ukládá
8/6
a) Starostovi obce vypracovat zadání pro výb rové ízení na dokon#ení
prodloužení ul. Školní a P. Bezru#e
Zodpovídá: starosta, termín: do 15. 5. 2007
b) Starostovi obce projednat s d tskou léka kou Mudr. Benešovou provoz d tské
poradny v náhradních prostorech.
Zodpovídá: Starosta, termín: do 15. 5. 2007
Ing. Kocián, starosta
DaA z nemovitostí
Oznamujeme ob#an-m, že na obecním ú ad jsou složenky k zaplacení dan
z nemovitostí pro rok 2007, které doru#ili pracovníci Finan#ního ú adu Hlu#ín.
Složenky jsou pro ty poplatníky, kte í doposud tuto daU nezaplatili.
Pokud je výše dan z nemovitostí do 5 tis. korun (zm na od 1.1.2007), musí být
uhrazena v jedné splátce nejpozd ji do 31.5.2007.
Karla Krupová
Pozvánka
Ve #tvrtek 10. 5. 2007 se uskute#ní v 18.00 hod v banketní místnosti
kulturního domu Bohuslavice pro zástupce firem podnikajících v zem d lství,
živnostníky, majitele p-dy, zástupce organizací a spolk- v obci a ostatní zájemce
z ad ob#an- sch-ze, na které budou p edány informace o založení Místní ak#ní
skupiny Hlu#ínsko za ú#elem získání dotací na projekty obnovy venkova a dále
informace o komplexních pozemkových úpravách, které budou provád ny na
katastru obce Bohuslavice.
Ing. Kocián, starosta
-6-
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Sb r nebezpe ného a velkoobjemového odpadu
Sb r nebezpe#ného a velkoobjemového odpadu bude v naší obci proveden
v sobotu 26. 5. 2007 v dob od 8.00 do 13.00 hod na prostranství p ed Kulturním
domem. V tuto dobu budou p ítomni pracovníci OZO Ostrava s technikou na
zpracování a odvoz odpadu. Ob#ané obce budou moci p ivézt jakýkoliv odpad
krom stavební sut a zeleného odpadu. Odpad odeberou pracovníci OZO a
ihned jej rozt ídí a zpracují. Osamoceným starým ob#an-m nabízí obecní ú ad na
základ jejich výzvy odvoz od rodinného domku ke kulturnímu domu. Prosíme,
abyste odvoz nenechávali na poslední chvíli v sobotu
Ing. Kocián, starosta
Organizace v obci
ZŠ a MŠ Bohuslavice – p6ísp vková organizace
Matematické sout že 6. a 7. ro níku
Nejlepší ešitelé školního kola matematické olympiády Jarmila Ku erová
(6.t .), Kryštof Švub (6.t .), Roman Sýkora (7.t .), Martin Kokeš (7.t .) se
zú#astnili kola okresního, ve kterém všichni byli úsp šnými ešiteli a Jarmila
Ku#erová získala krásné 6. místo.
Školního kola Pythagoriády se zú#astnili všichni žáci 6. a 7. ro#níku. Do
okresního kola postoupili: Jarmila Ku erová (6.t .), Marie Ju íková (6.t .),
Roman Sýkora (7.t .), Martin Kokeš (7.t .), kde Jarmila Ku#erová obsadila 2.
místo, Roman Sýkora 4. místo, Martin Kokeš 7. místo a Marie Ju íková 10.
místo. BLAHOP7EJEME!
Mgr. Ircingová
Den Zem
V pátek 20. 4. probíhala u p íležitosti Dne Zem celoškolní akce, p i které se
také žáci školy podíleli na úklidu vesnice a jejího nejbližšího okolí (ulice
Bolatická, Kozmická, Chuchelnická, Záhumenní, Zahradní, Okružní, okolí
rybníka a školy). Celkem žáci nasbírali 15 pytl- odpadk-.
Akce ur#it p isp la ke zkrášlení prost edí naší obce.
Mgr. Poštulková
Dopravní výchova
VŠICHNI JSME ÚHASTNÍKY SILNIHNÍNO PROVOZU!
Každý d láme chyby, chybovat je lidské. Mnohé chyby se dají napravit. Chyba
v silni ním provozu m>že mít trvalé následky nebo m>že být poslední chybou v život !
-7-

Zpravodaj obce Bohuslavice

Kapitola t6etí:

kv ten 2007

„NA KOLE“

Dít mladší 10 let smí jet na jízdním kole na silnici nebo místní
komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let
Jako ú#astníci provozu jsou cyklisté povinni se chovat ohledupln a ukázn n .
Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo. Jako cyklisté musíme jet p i pravém
okraji vozovky a jen po jednom za sebou.
Velkým nebezpe#ím je jízda se sluchátky na uších. Pokud neslyšíme,
nem-žeme v#as reagovat.
M níme-li p i jízd sm r jízdy – odbo#ování, objížd ní – musíme dávat z6eteln
a v as znamení o zm n sm ru jízdy.
Po chodníku smíme kolo vést jen tehdy, neohrozíme-li chodce.
Jít s kolem musíme p i pravé stran krajnice nebo p i pravém okraji vozovky.
Vždy smíme jet tak rychle, abychom byli schopni zastavit na vzdálenost, na
kterou máme rozhled.
Hlavní povinností každého 6idi e je být ohleduplný. Proto bychom m li být
ohleduplní v> i ostatním 6idi >m i chodc>m!
Mgr. Hampel, u#itel
Den dopravní výchovy -pro žáky základní školy
Všechny vyu#ovací hodiny ve všech t ídách od pátého do devátého ro#níku
byly v pond lí 30. dubna zam eny na dopravní výchovu.
Jedna vyu#ovací hodina byla zam ena na seznamování se s dopravními
p edpisy, které se týkají chodc- a cyklist-, opakovaní si významu a použití
dopravních zna#ek, ešení r-zných situací, které mohou nastat na k ižovatkách.
V další hodin si žáci opakovali, co pat í do povinného vybavení jízdních kol,
jakou výbavu a oble#ení má mít cyklista nebo chodec, aby co nejvíce chránili své
zdraví a byli co nejlépe vid ni ostatními ú#astníky silni#ního provozu. Na
internetových stránkách BESIPu pracovali se spoty, v nichž názorn ukazují,
pro# je nutné dopravní p edpisy dodržovat.
Protože úraz-m lze v mnoha p ípadech p edcházet, ale úpln je nelze vylou#it,
je nutné v d t a um t poskytovat první pomoc a p ivolat pomoc. Prakticky se to
žáci u#ili a opakovali v hodin zam ené na první pomoc.
Cyklista se nem-že stát bezpe#ným ú#astníkem silni#ního provozu, pokud
nezvládá jízdní kolo. Obstát v obtížn jších situacích, které mohou p i jízd
nastat, pomáhala cvi#ení na jízdním kole v hodin , která probíhala na školním
dvo e.
-8-
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Co se nau#ili, procvi#ili a zvládli, jaké v domosti a dovednosti mají – to žáci
prokazovali formou test- nebo praktického provád ní. Žáci devátého ro#níku
pomáhali b hem výuky vyu#ujícím a žáci pátého až osmého ro#níku se po
se#tení výsledk- sout žní #ásti dov d li, jak moc se snažili.
Výsledky:
I. kategorie ( V. a VI. t ída):
DWVMATA: 1. V. Zelinová (V.t .) 23 bod-, 2. K. Kovarová (VI.t .) 29 b, 3.-4.
T. Kubíková a A. Vitásková (VI.t .) 31 b., 5. J. Ku#erová (VI.t .) 33 b.
CHLAPCI: 1. V. Fichna (VI.t .) 20 bod-, 2. V. Klímek (VI.t .) 23 b., 3. I.
Poštulka (VI.t .) 24 b., 4.-5. P. Cigán a M. Miketa (V.t .) 29 b.
II. kategorie ( VII. a VIII. t ída):
DWVMATA: 1. D.Theuerová (VIII.t .) 8 bod-, 2. Z.Kubíková (VIII.t .) 10 b.,
3. K. Klímková (VIII.t .) 21 b., 4.-5. P. Steffková a M. Miková (VIII. a VII.t .)
24 bodCHLAPCI: 1. R. Kocur (VIII.t .) 2 body, 2. R. Poštulka (VIII.t .) 4 b., 3. T.
Fichna (VIII.t .) 5 b., 4. M. Vitásek (VII.t .) 16 b., 5. R. Sýkora (VII.t .) 19 b.
Mgr. Hampel, u#itel
KRAJSKÝ P7EBOR MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU
5. turnaj
V poslední b eznovou sobotu jsme se vydali s mladými šachisty na cestu.
Našt stí nebyla dlouhá. V kulturním dom Dolního Benešova se sešlo kolem sto
padesáti mladých hrá#-, kte í soupe ili ve #ty ech v kových kategoriích. Naše
škola m la zastoupení ve t ech.
Mezi nejmladšími hrá#i do deseti let vybojoval V.Mi ka (IV.t .) dva body a
obsadil t icáté páté místo. Turnaj do #trnácti let odehrál V.Benek (VII.t .), získal
3 body a mezi chlapci skon#il osmnáctý. Nejpo#etn jší zastoupení jsme m li
v kategorii do dvanácti let. T.Kriebel (V.t .) se ziskem #ty bod- obsadil krásné
deváté místo, P.Prchala (VI.t .) uhrál t i body skon#il #trnáctý. Nejlepší na záv r
– J.Ku erová (VI.t .) vybojovala #ty i body a mezi d v#aty zvít zila a
v celkovém sou#tu výsledk- p ti turnaj- (hráli jsme jen v jednom) skon#ila t etí.
Nejen ona, ale i všichni ostatní, zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci
školy!
Mgr. Hampel, u#itel
7ádky z fotbalu
Muži „A“
Lepší úvod do sezóny jsme si nemohli p át. Hned z prvního útoku v souboji
s Pet kovicemi vst elil první jarní gól Dan Buhla po p ihrávce Radka Dihla.
-9-
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Bohužel to bylo tento den poslední co se nám poda ilo. Soupe velice brzy skóre
oto#il a my si odvezli debakl 5:1.
P íští zápas jsme nastoupili s odhodláním od#init ostudu z minulého týdne a
op t jsme za#ali dob e. Hned v 2. minut se trefil op t Dan Buhla z trestného
kopu. Ovšem tentokrát jsme soupe i nepovolili celkem nic. Pouze za stavu 1:0
David Juchelka chytil soupe ovu tutovku výborným reflexem na brankové #á e,
což byl z ejm rozhodující moment. A pak jsme již p ímému souboji o první
místo s mužstvem Poruby dominovali. V druhém polo#ase jsme p idali další #ty i
branky (2x Dan Buhla, Petr Samec a Tomáš Kretek) a vyhráli 5:0.
Do Velkých Hoštic jsme jeli pro povinné vít zství. A za#ali jsme dob e. Už
ve 22. minut jsme vedli 2:0, když ob branky dal Honza Bun#ek. Bohužel po
vst elení 2. branky jsme hned z protiútoku inkasovali a po p-l hodin hry bylo
srovnáno. Našt stí jsme zabojovali a svou p evahu ke konci zápasu vyjád ili i
gólov : v 81. minut se trefil Roman Fejer#ák a v 87. dovršil hattrick Honza
Bun#ek. Porazili jsme Hoštice 4:2.
V dalším zápase jsme doma p ivítali Bohumín, na který se nám již tradi#n
da í a ješt jsme s ním neprohráli. Bohužel jsme již v 18. minut inkasovali.
St ela bohumínského úto#níka se odrazila od ty#e a jeho spoluhrá# balón
pohotov vrátil do branky. A když Dan Buhla neprom nil v 31. minut pokutový
kop za#alo to vypadat na první prohru s tímto soupe em. Našt stí p išel v 93.
minut zkrat soupe ova hrá#e, který zahrál centrovaný mí# do pokutového území
rukou a na ízenou penaltu chladnokrevn prom nil Tomáš Kretek. O získaný bod
jsme si udrželi vedení v tabulce.
V posledním dubnovém zápase jsme zajížd li na h išt Lichnova, kde se
nám, na rozdíl od Bohumína, neda í. A i tentokrát to nevypadalo na dobrý
výsledek. V hodn improvizované sestav jsme dvakrát neuhlídali soupe ova
st elce Šudáka a prohrávali jsme 0:2. Ve druhém polo#ase jsme za#ali soupe e
p ehrávat. Nejprve snížil v 64. minut Tomáš Kretek a tentýž hrá# v 84. minut
vyrovnal. Mezitím ješt Honza Bun#ek po krásném sólu trefil pouze ty#. Ale i ten
se do#kal a nádhernou st elou z dálky zvrátil utkání na naši stranu v 89. minut .
Soupe bohužel vývoj utkání nezvládl a p i odchodu do kabin byli naši hrá#i
napadeni a to i po adateli!
Stále držíme nádherné vedení v tabulce o bod p ed Haví ovem, s nímž se
utkáme na domácí p-d 20. kv tna.
Ing. Ond ej Mokrý
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Dorost
Hned v prvním utkání se dorost st etl s týmem Chlebi#ova, který také
pomýšlí na záchranu v sout ži. Zápas nakonec skon#il remizou 1:1, když
vyrovnával nádhernou st elou Martin Theuer. Nutno ale dodat, že tato remíza
byla pro nás vít zstvím. Domácí nevyužili hromady šancí, které bravurn kryl
branká Mat j#ek.
Ve druhém domácím utkání k nám zavítali na postup myslící Bolatice a už
od prvního hvizdu bylo na h išti jasn znát, kdo bude ur#ovat tempo hry. Ale
jako první jsme ude ili my, kdy odraženou st elu pohotov dorazil Tomáš
Chlop#ík. Polo#as jsme vyhráli 1:0. Ve druhém d jství jsme totáln propadli jak
fyzicky tak hern , soupe nás p itla#il a z penalty vyrovnal na kone#ných 1:1.
Tato remíza je pro tým Bohuslavic velikou výhrou a naopak mužstvo Bolatic si v
boji o postup do vyšší sout že zkomplikovali situaci. Tento zápas odchytal velice
dob e Martin Tomaschek, který tím znesnadnil situaci trenérovi p i výb ru
branká ské jedni#ky.
O zápase ve Št pánkovicích, které jsme po mizerném výkonu prohráli 3:0
nejde ani nic íct. Utkání jsme doslova odchodili a do žádné velké šance nás
domácí nepustili. Zápas jsme zasloužen prohráli a znep íjemnili si tak
záchraná ské práce.
Domácí zápas proti Hradci nad Moravicí by se dal nazvat ,, Bojem o
všechno“ a také to tak od za#átku na h išti vypadalo. Hrá#i obou mužstev v d li,
že práv tento zápas bude klí#ový v boji o záchranu. Utkání bylo velice
vyrovnané a také tvrdé z obou stran . O výsledku rozhodla jediná branka, kterou
p esnou st elou k ty#i vyslal Janoš Vojt ch. Zápas jsme mohli rozhodnout ješt v
prvním polo#ase,ale vyložené šance jsme neprom nili a tak mohl p ijít trest v
podob vyrovnávacího gólu, ale skv le chytající branká Mat j#ek toto
nedopustil. Je nutno také dodat, že tento branká ve službách SK Bohuslavic
p-sobil v p edešlých sezonách práv v Hradci.
V dalších kolech hrajeme s týmy, se kterými musíme získat nejmén 7 boda tím bychom si pojistili ú#ast v okresním p eboru i v nadcházející sezon .
Komise Fotbal pro všechny p i okresním fotbalovém svazu v Opav
vytvo ila výb r kategorie U16. Do tohoto výb ru se dostali také dva naši hrá#i a
to Robert Kocur a také Lukáš Halfar, kterým p eji spoustu úsp ch- v reprezentaci
OFS Opava
Daniel Mernaj, trenér dorostu SK Bohuslavice
„B“ mužstvo
„B“ mužstvo muž- se v m síci dubnu sešlo ke #ty em utkáním, v n mž
m li možnost dokázat, pro# jsou po polovin odehrané sout že na prvním míst .
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V prvním domácím zápase se Sudicemi hrá#i nep edvedli výkon jako v Sudicích
na podzim, p evaha byla ale i p esto znát a tak se mohlo poprvé na ja e slavit za
výhru 3:1. Na opravdu horkou p-du do Bolatic se výprava vydala s odhodláním
vydolovat zde n jaké body. Slabá trénovanost hostujícího mužstva byla místy
velmi znatelná, ale bod za remízu 0:0 je ur#it velmi cenný a odpovídá
p edvedené h e z obou stran.
Gól se bohužel nepoda ilo vst elit Bohuslavickým ani v následném zápase
s Kobe icemi, i když k tomu m li #asto velice blízko. St etnutí sko#ilo op t
bezbrankovou remízou.
V posledním dubnovém zápase na h išti v Píšti naši hrá#i cht li zlomit dvou
zápasovou gólovou sm-lu a kone#n pln bodovat. Proti se postavil velice
odhodlaný tým podporovaný tradi#n hlasitým publikem. Zápas byl z obou stran
velice vyhecovaný a p estože m l hostující tým adu velice dobrých p íležitostí
ke vst elení branky, jako první skórovali domácí po chyb obrany. Našim se
našt stí povedlo rychle vyrovnat a dále ohrožovat domácí branku. Bohužel se po
zm n stran st elecky projevili znovu domácí. Našim hrá#-m poté zbylo k obratu
skóre posledních 15 minut, ale našt stí to dokázali, odvezli si plné t i body a stále
figurují v tabulce na 1. míst .
Žáci
Družstvo bohuslavických žák- odehrálo na ja e t i utkání, ze kterých si
bohužel neodneslo ani jeden bod, když nejprve prohráli na h išti v B lé 4:1, poté
p ed domácím publikem nesta#ili na PíšK, od kterého utrp li porážku 2:1 a
v posledním dubnovém zápase prohráli nejnižším rozdílem 1:0 v Darkovicích.
Mini žáci
Naši nejmladší ú#astníci sout žních zápas- vstoupili do jarní #ásti sezony
dv ma prohrami. Porážky utrp li nejd íve doma 0:9 od Bolatic a poté 3:1 na
h išti Kobe ic.
Petr Kocián

Letní

fotbalový

tábor

2007

Dovolujeme si pozvat všechny mladé milovníky kopané na t etí ro ník
letního fotbalového
tábora ve Zlatých Horách. Letos se tábor uskute ní za
po adatelství OFS Opava a za sou innosti fotbalových oddíl' TJ Sokol
Litultovice, TJ Sokol Závada a TJ Tatran Štítina, a to ve dnech 1. až
11. ervence 2007, a je ur en pro kluky ve v ku p ibližn od 8 do 16 let, a to
zejména pro ty, kte í rádi hrají fotbal, bez ohledu na to, zda jsou i nejsou
registrovanými fotbalisty.
- 12 -

Zpravodaj obce Bohuslavice

kv ten 2007

Webové stránky našeho tábora v etn. fotogalerií:
http://www.fotbalovytabor.ic.cz/
Ubytování ve srubech po 9, stravování v hotelové restauraci,
doprava tam i zp.t bude zajišt.na a její náklady budou hrazeny z celkové
ceny. Dále nabízíme široké možnosti vyžití nejen sportovního charakteru
(travnaté fotb. h išt., krytá nafukovací hala s um.lou trávou 42x36m,
venkovní multifunk ní h išt., venkovní bazén 25x11m, sauna
s odpo ívárnou, plážové volejbalové h išt., minigreengolf, stolní tenis,
velká moderní posilovna, p'j ovna horských kol aj.), ale také charakteru
klasicky táborového (bojové hry, sout.že, výlety apod.).
www.bohemaland.cz
Ú ast na letním tábo e letos op t p islíbili fotbalisté 1. Gambrinus ligy.

Termín závazných p ihlášek je 15.kv tna 2007!!!
Celková cena letního fotbalového tábora iní 3 700 K .
T šíme se op t na shledanou ve Zlatých Horách!!!
kontaktní osoby: Mgr.Adam Haas - mobil: 603 725 606,
email:adamhaas@seznam.cz
Daniel &ernaj - mobil: 602 76 76 66, email:
cernaj.daniel@seznam.cz
Informace z florbalu.
Vážení sportovní p átelé, v bohuslavickém florbalu se opravdu d jí v ci.
Jak si již jist n kte í návšt vníci internetových stránek naší obce všimli,
florbaloví junio i bojovali v sobotu 21.4. a v ned li 29.4. 2007o postup do II.
Florbalové ligy junior-. Pro up esn ní do druhé celostátní florbalové ligy. Do
této nádstavby sice postoupily první dva týmy z naší divize a jeden tým
z olomoucké divize, ale vzhledem k tomu, že Eagles Orlová tuto šanci odmítla,
bylo toto místo nabídnuto Bohuslavicím. V sobotu 21.4. se uskute#nil první
turnaj v Olomouci, kde naši junio i odehráli první dv utkání. Oba zápasy byly
velmi náro#né, ale p esto jsme si p ivezli z m sta syre#k- nejlepší pozici pro
postup.
Druhé kolo se hrálo v nové sportovní hale v Ostrav Dubin v ned li 29.4. První
utkání za#ínalo již v 7:30 ráno a v podstat mohlo již rozhodnout o prvním
- 13 -
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postupujícím. Naši hrá#i za#ali velmi nervózn , uv domujíc si, o co se vlastn
hraje. IBK Tre kronor Ostrava využil naší nervozity a t žil z chyb obrany. Po
druhé t etin byl stav utkání 1:3 v náš neprosp ch. Ve t etí t etin jsme zm nili
taktiku hry a vše jsme soust edili na útok. Brankami Ondry Birtka a Vojty
Kocura jsme srovnali na 3 : 3. Tak i utkání skon#ilo. Postup pro bohuslavické
juniory se stal realitou.
Po hodin p estávky jsme odehráli druhé utkání s FBS Olomouc. Olomou#tí
nedali našemu týmu nic zadarmo, rovn ž necht li z postupových nad jí
ustupovat. Pro skv le hrající Vlašáky však nebyl problém zvít zit 4 :2 a potvrdit
tak postup do II. Ligy z prvního místa minitabulky!!! Je to fantastický úsp ch pro
tak malou obec ve srovnání s velkými m sty celé Moravy a jejich širokou
hrá#skou základnou.
D kujeme divák-m, kte í v po#tu asi padesáti fanoušk- neváhali p ivstat si
v ned li a dojet za týmem až do Ostravy. Vytvo ili fantastickou atmosféru a
pomohli k vynikajícímu výkonu všech hrá#-.
V ím, že i diváci byli spokojeni s výkonem našich hoch- a odvezli si domnezapomenutelný sportovní zážitek.
Daniel Birtek, vedoucí a trenér junior- FbC Bohuslavice
Aktuální výsledky - nadstavba o postup

1. turnaj
P001

FBS Olomouc

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice

5:5

P002

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice

IBK Tre Kronor Ostrava

5:4

P003

FBS Olomouc

IBK Tre Kronor Ostrava

2:3

P004

IBK Tre Kronor Ostrava

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice

3:3

P005

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice

FBS Olomouc

4:2

P006

IBK Tre Kronor Ostrava

FBS Olomouc

7:2

2. turnaj

Kone/ná tabulka nadstavby
1.
2.
3.

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice
IBK Tre Kronor Ostrava
FBS Olomouc

4
4
4

2
2
0

2
1
1

0
1
3

17:14
17:12
11:19

8
7
1

Družstva FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice a IBK Tre Kronor Ostrava postoupila
do 2. ligy junior>. GRATULUJEME!
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7ádky z ledního hokeje
V dubnu odehráli naši hokejisté poslední dv utkání AHL – Amatérské
hokejové ligy.
V prvním z nich nesta#ili na suverénní celek Bulyarény, která v celé sezón
neztratila ani bod, a prohráli vysoko 5:12. V posledním letošním zápase
nastoupili naši hokejisté k utkání s Monacem, které porazili p esv d#iv 8:1.
Hokejisté se v letošní sezón umístili na výborném 3. míst tabulky, když je
v posledních kolech sout že p esko#il tým Bolatic. Sout ž vyhrála s p ehledem
Bulyaréna.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – Bulyaréna
HC Buldoci Bohuslavice – Monaco

5:12
8:1

Kone ná tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Bolatice
3. HC Bohuslavice
4. HC Mexiko
5. HC Horní Lhota
6. HC Mas Man#aft
7. HC Monaco Kouty
8. HC Derby Kouty
9. HC Záb eh
10. HC Št pánkovice
11. HC Isotra

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
20
20
15
15
13
13
10
11
6
5

0
2
0
2
1
1
0
3
1
2
2

0
8
10
13
14
16
17
17
18
22
23

257:85
189:98
165:102
123:126
123:120
100:141
89:122
87:135
129:142
76:192
81:156

60
42
40
32
31
27
26
23
23
14
12

Více informací o AHL, kanadské bodování sout že a kompletní výsledkový
servis
celé
sezóny
naleznete
na
internetové
adrese:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Ji í Kocián
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ŠACHOVÝ TURNAJ „BOHUSLAVICE OPEN 2007“
V sobotu 28.4.2007 uspo ádal Sportovní klub Bohuslavice v sále kulturního
domu v po adí již 22. ro#ník otev eného šachového turnaje o p eborníka obce s
názvem „BOHUSLAVICE OPEN 2007“. Turnaj je zároveU každoro#ní
vzpomínkou na zakladatele šachového života v obci – Ing. Horsta Poštulku.
Termín po ádání nebyl ideální, neboK v Ostrav zahajoval týdenní šachový
festival, který „od#erpal“ možné ú#astníky. Navíc sluní#ko v sobotu krásn
svítilo a to se d lají jiné v ci než hrají šachy. Na druhou stranu 37 borc- na sále
není zase tak málo. Bohuslavických (trvalé bydlišt Bohuslavice) byla tém plná
t etina - 13 šachist-; sedm d tí a šest dosp lých. V ro#níku 2006 bylo místních
jen dev t. Šachový kroužek na základní škole se tak letos postaral o navýšení
po#tu místních ob#an- v turnaji.
Turnaje tohoto typu se hrají v jedné velké skupin , kdy proti sob nastupují
soupe i se stejným po#tem získaných bod-. Pro zahajovací kolo se všichni set ídí
podle aktuální výkonnosti (tzv. Elo-bod-) a pak pomocí stanoveného klí#e se
k sob spárují jednotlivé dvojice. Dvacátý druhý ro#ník byl postižen velkou
inovací, kdy se poprvé k ízení turnaje použilo softwaru schváleného a
doporu#eného Meským šachovým svazem. Pro nezainteresované jen vysv tlení,
že p i použití tohoto produktu nedochází k tém žádným reklamacím, hádkám
nebo i bitkám mezi po adatelem a ú#astníky z d-vodu, že by po adatel
švindloval a preferoval své „kon “ vybíráním slabších soupe -. Ono to prost
nejde. Po#íta#, který je použit k nasazování hrá#- do jednotlivých kol se nedá
ošidit.
Dv dvojky v po adovém #ísle ro#níku mají na sv domí i pár kuriozit, které se
udály b hem turnaje. Takové móresy, že by si n kdo b hem partie musel 60x
odsko#it na toaletu jsou už okoukané a hledají se jiné finty. Tak nap . první a
druhý hrá# v celkovém po adí dorazili na kolech. A vyšlo jim to. Druhý v po adí
navíc „rozhodil“ své soupe e tím, že dorazil na turnaj 5 sekund p ed jeho
oficiálním zahájením. Všichni už sed li nažhavení za šachovnicemi a jen se
dokon#oval úvodní ceremoniál. Rozhod#í už zvedal ruku s praporkem s pokynem
ke spušt ní hodin, když se ve dve ích sálu objevilo kolo a u ícený šachista, který
se špatn podíval do mapy a z Hrabyn místo na Bohuslavice si to namí il
sm rem na Kobe ice. Všichni souhlasili s novým losováním a doty#ný se jim
odm nil tím, že vyhrál druhou cenu.
D ly se i v ci na šachovnicích. B lka si v jasn vyhrané posici dojel s p šcem
na poslední adu, prom nil jej v nejsiln jší figuru-dámu a v ten okamžik soupe
místo aby složil zbran , dal jen tak aby se ne eklo šach králi oby#ejným p šcem
na t etí ad . Co kdyby. B lku poplašil natolik, že ten vid l sv-j mat, neváhal a
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aniž se do#kal vlastního infarktu podal soupe i ruku na znamení kapitulace. Na to
jeho soupe e ranila mrtvice, protože se nejednalo o mat, ale sta#il jen ústup
králem do rohu šachovnice. V tom okamžiku i B lka vid l, že se nic ned je a
chytil druhý infarkt.
Záchranka si v sobotu p kn zajezdila. Infarkt chytil i pátý v po adí Ing.
Vitásek s Elem p es 2100 bod-, když jej dostal na lopatky hrá# s Elem o 500
bod- menším. Psychice tohoto hrá#e to dalo zabrat tolik, že v posledním kole,
kdy mu po#íta# naservíroval bohuslavickou Kriebelovou, podcenil soupe ku a do
finiše šel leh#í o figuru a dva p šce. Pozice, za kterou by nedal nikdo ani zlámaný
groš. Krieblová v p ípad vít zství by se tak stala p esv d#iv p ebornicí obce.
Ta možnost jí svázala ruce i mozek natolik, že za#ala moc p emýšlet (u každé
ženy je velké zadumání nebezpe#né, však to znáte z vlastní chalupy, pánové….).
Šachy se hrají i na #as, kterého se jí pak nedostávalo a p ekro#ila dovolený limit.
Za sv-j výkon sklidila aplaus divák- a soupe další úšklebky, jak že to dnes
hraje.
R-žky p kn vystr#il nejmladší z rodu Kriebl-. Tadeáš po remíze s otcem
(kdoví jak to bylo, íkalo se po sále; je ale pravda, že posice s nestejnobarevnými
st elci kon#í jedin plichtou), získal krom jiných skalp loUského p eborníka
Bohuslavic Reného Poštulky a po zásluze pobral t i ceny a putovní pohár! První
cenu za nejlepšího hrá#e Bohuslavic, druhou za první místo mezi d tmi a t etí za
osmé místo v celkovém po adí.
Sv-j den nem l nejstarší Kriebel-šachista. Trápil se trápil, desátá p í#ka
v celkovém po adí a druhé místo v boji o putovní pohár neodpovídají jeho Elo
bod-m. Rovn ž tak sv-j den nem l ani minulý vít z poháru-René Poštulka.
T inácté místo celkov . T šit jej m-že jen to, že za sebou nechal takové hv zdy
šachového nebe jako jsou Vladimír Blokscha, Ji í Benek, Blažena Krieblová #i
Janko Dimovský.
Ceny p edávány starostou Ing. Kociánem se líbily, skoro každý si na n jakou
p išel, pr-b h byl hladký, spor jediný a to ješt ze strany reklamujícího výhradn
ú#elový (taky dostal penále-ubraly se mu dv minuty z limitu), ozvu#ení sálu
skv lé, Zají#ková restaurace vynikající, po#íta# se nezaškobrtl, barva v tiskárn
došla až p i tisku poslední výsledkové listiny, tak nezbývá než konstatovat, že se
akce vyda ila a zvolat „Šachu zdar!“ a p íští rok znovu.
Bez pomoci sponzor- se žádná akce neobejde. Pod kování tedy pat í
Obecnímu ú adu Bohuslavice, Šachovému klubu Dolní Benešov, fy Kozák-Tour,
Restauraci Zají#ek, René Poštulkovi, Vl. Horá#kovi, JUDr. Kr#má ovi, Ing.
Režnému, J. Veverkovi, M. Macejovi a mnoha dalším.
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Výsledky turnaje
Turnaj o p6eborníka obce
1. Kriebel Tadeáš
2. Kriebel Rudolf
3. Poštulka René
4. Blokscha Vladimír
5. Benek Ji í
6. Krieblová Blažena
7. Dimovský Janko
8. Mi#ka Václav
9. Ostárek Št pán
10. Ku#erová Jarmila
11. Prchala Patrik
12. Benek Vojt ch
13. Janecký David
atd.

kv ten 2007

4,5 lepší pomocné hodnocení
4,5
4
4
4
4
3
2,5
2,5
2,5
2
2
1,5

Hlavní turnaj
1. Bolácký Ji í
2. Klimša Ji í
3. Kocur Valter
atd.

Slavoj Poruba
ŠK Hrabyn
ŠK Dolní Benešov

6,5
5.5
5.5

Mládež do 15. let
1. Kriebel Tadeáš
2. B lková Monika
3. Pavlík Lukáš
atd.

Bohuslavice
ŠK Dolní Benešov
ŠK Dolní Benešov

4,5
3,5
3
Leo Vitásek

Kultura
260. výro í posv cení kostela ( 4. pokra ování)
Zjevení sv. Jana (Apokalypsa), poslední kniha Nového zákona. Sv. Jan m l
vid ní: Otev ená nebesa a uprost ed tr-n. Na tom tr-nu n kdo, kdo byl na pohled
jako jaspis a karneol (drahé kameny). Kolem tr-nu duha jako smaragdová. Okolo
tr-nu dalších dvacet #ty i tr-n- a na nich 24 starc- v b lostných šatech se zlatými
korunami na hlavách. P ed nimi #ty i postavy, které se klan ly a spolu s dalšími
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volali: Svatý, svatý, svatý Hospodin. V pravici toho na tr-n jsem vid l knihu se
sedmi pe#et mi. Mezi tr-nem a ostatními bytostmi u tr-nu stojí Beránek, ten
ob tovaný a p ijímá knihu z jeho pravice. Tak tento výjev nám malí Lassler
zobrazil uprost ed klenby presbyteria. V pop edí fresky je vid t sv. Jana s otev enou
knihou, do které zjevení zapisuje. Vedle n ho je orel, jeho atribut. Te[ se podíváme
na hlavní oltá , kde na Svatostánku je ona kniha se sedmi pe#et mi a na ní beránek
Ten má právo rozlomit pe#eti.
VraKme se ješt na klenbu. V obloucích oken m-žeme vid t vymalovány
#ty i hlavní u#itele církve. V prvním okn u hlavního oltá e vpravo je svatý
Jeroným. Poznáme ho podle atributu poutnického klobouku. Druhé okno vpravo
nám p edstavuje sv. Ambrože, který je patronem v#ela - a je zobrazen s v#elím
úlem. Vlevo v prvním okn u oltá e je sv. Augustin s knihou a v posledním okn je
sv. \eho Veliký. Toho poznáme podle trojkoruny na hlav (papežské tiary).
Mezi okny jsou výjevy z Nového zákona . Vpravo Krist-v k est sv. Janem
K titelem v ece Jordánu a vlevo mezi okny je výjev Zv stování, kdy Panna Maria
p ijímá zv st od archand la Gabriela, že se stane matkou Krista Pána. Fresky jsou
již v tak špatném stavu a budete-li si je chtít prohlédnout, jen st ží rozeznáte to, co
jsem práv popsal.
Abychom ukon#ili popis výzdoby presbytá e, podíváme se ješt na sochy,
které jej zdobí. Na podstavcích vedle hlavního oltá e vidíme dv barokní pozlacené
sochy. Vlevo je Panna Marie a vpravo sv.Alois, patron mládeže. Sochy byly
po ízeny panem fará em Pla#kem a byly dovezeny z Bavorska. Socha Panny Marie
jako ochránkyn dívek, když byla ve farnosti z ízena Mariánská družina (starší ženy
si jist vzpomenou, co to bylo) a sv. Alois má bdít nad mládenci.
Za povšimnutí stojí ješt dv další sochy, a sice vpravo sv. Josef a vlevo sv.
Hedvika, patronka Slezska a naší Ostravsko-opavské diecéze.
Leo Dominik, kroniká
Pozvánka na I. Mezinárodní flétnový festival Hlu ín 2007
Ve dnech 24.5. – 3.6.2007 bude probíhat v Hlu#ín I. Mezinárodní flétnový
festival Hlu#ín 2007, který se koná pod záštitou starosty m sta Hlu#ína ve
spolupráci s radou m sta Hlu#ína a \ímskokatolické farnosti Hlu#ín. Festival
bude probíhat v Evangelickém kostele v Hlu#ín (u autobusového nádraží) a
v kostele sv. Jana K titele v Hlu#ín . Za#átky koncert- jsou vždy v 19.30 hodin.
Informace, rezervace vstupenek: Informa#ní centrum Hlu#ín, Zámek Hlu#ínZámecká 4, tel. 595041617, e.mail.:infohlucin@centrum.cz.
Infocentrum Hlu#ín
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Spole enská kronika - naši jubilanti v kv tnu 2007
Veverka Josef

81 let

Ji6íková Marta

50 let

Poslední Jan

60 let

Štefková Erna

80 let

Kocurová Erna

75 let

Ku era Linus

70 let

Všem jubilant>m co nejsrde n ji blahop6ejeme.
Karla Krupová
Informace ob an>m 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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