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obec BOHUSLAVICE

Historie na území obce nezačíná prvními písemnými zmínkami, které jsou podle různých zdrojů z let
1268 a 1288, ale daleko dříve. Nejstarší důkazy o činnosti lidí na území Moravskoslezského kraje byly
nalezeny na území Polanky nad Odrou a Bohuslavic.
Zajímavosti z říše flóry jsou starověké duby, jejichž stáří se odhaduje na více než 400 let. Dva rostou
v oblouku zrušené silnice do Dolního Benešova, kde se říká “ U tří dubů”, což svědčí o tom, že v nedávné minulosti musely být duby tři. Další ještě o něco starší je u lesa na sever od vesnice a říká se mu
“Struhalův dub”,, podle přízviska majitele přilehlých polí. Zajímavé jsou i okolní lesy, které poskytují
rekreační procházky a projížďky na nově zřízených cyklostezkách.

Struhalův dub

Roste na okraji lesa severně od obce. Je nápadný
svou polohou u staré kupecké cesty. Na kmeni je
v různých výškách více zastřešených dutin po vylomených větvích. Spodní část kmene je celistvá. Je zde umístěn obrázek Panny Marie. Koruna
je mezernatá. Sousední les byl vykácen, tím duby
více vyniknul. Před více lety byl ošetřen, od té
doby se výraznější prosychání neprojevilo. Plodnice dřevokazných hub nebyly zjištěny. V současné

době nevyžaduje ošetření. Jde o významný orientační strom, je doporučen k vyhlášení. Z památných dubů v Moravskoslezském kraji by byl druhý
největší po dubu letním v zámeckém parku Nová
Horka v CHKO Poodří.
Dříve bývalo zvykem vysazovat stromy do hranice pozemku nebo katastru. Stromy v hranicích katastru bývaly často zaneseny v mapách a sloužily
po mnoho let k orientaci. Mezi památnými stromy
v kraji nemáme moc takovýchto zástupců.

Bohuslavice, obec s 1575 obyvateli, leží v Hlučínské pahorkatině. Katastr obce patří k největším na Hlučínsku a měří 1536 ha.Vesnice se rozkládá
po obou stranách Bohuslavického potoka a je situována od východu na západ v délce asi 2,5 km. Na severu a východě je ve vzdálenosti do jednoho
kilometru obklopena lesy, převážně smrkovými, borovými a smíšenými.
Podle porostu má les na východě od obce název “Bor”. . .
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Letiště v Bohuslavicích

V prostoru cesty ke dvoru Moravec, tzv. rohovské
cesty a polní cesty bolatické směrem na západ
bylo v roce 1928 na Bohuslavicím katastru v Dolním Benešově zřízeno letiště, které provozoval Aeroklub Ostrava se zaměřením na sportovní létání
a na vyhlídkové lety.

Toto letiště získala výměru v pozemkové reformě Masarykova letecká liga, která o ně usilovala.
Výměra činila 77,54 ha. O zařízení a výbavu letiště měl hlavní zásluhy divizní generál, pan Hanák
z Opavy, podle něhož bylo letiště pojmenované.
První neděli v září 1928 bylo letiště slavnostně otevřeno. Slavnosti se zůčastnila velká spousta lidí (je
uvedeno 40 tisíc) z Hlučínska, Slezska i Moravy.
Letiště sloužilo k výcviku letců Masarykovy Letecké ligy. V roce 1936 byla zkušebně zavedena linka
pro Ostravu a Opavu do Prahy z tohoto letiště. Provoz na této lince však trval pouze jeden rok. Na le-

tišti přistávala i dopravní letadla továrníka Batě.
Roku 1935 převzal letiště vojenský útvar umístěný v Prostějově a zřídil zde samostatnou jednotku
s leteckým i pozemním personálem a tato jednotka zde zůstala až do roku 1938. Krátce po příchodu německých vojsk na Hlučínsko roku 1938 byly
na letišti provedeny úpravy a byla zde převelena
stíhací peruť bojového vojenského útvaru dislokovaného v německém městě Ingolstadt. Zpočátku
zde byl prováděn výcvik letců, ale následkem přibližení frontové línie, zasahovala tato jednotka a intenzívně se zapojovala do bojových akcí. Počátkem
dubna 1945 boje vyvrcholily a letiště bylo postupně
evakuováno, propuštěni byli i civilní zaměstnanci.
Po roce 1945 nebyl na letišti organizovaný provoz
obnoven, neboť letiště nemělo spolehlivé navigační vybavení pro bezpečný provoz. Poslední bojové akce, jak leteckých tak i pozemních vojenských
jednotek, byly v naší obci dne 17. Dubna 1945, kdy
byly Bohuslavice osvobozeny, zůstaly zde však ještě okupační jednotky Rudé armády a jejich chování
jak k místním obyvatelům tak i k majetku, mělo charakteristické znaky nekompromisních okupantů.

www.bohuslaviceuhlucina.cz
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Struhalův dub 			
Letiště u Bohuslavic
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HLUČÍNSKO

Hlučínsko se rozkládá se na severovýchodě České republiky v blízkosti českopolských hranic. Jeho přirozenou
hranici tvoří na jihovýchodě řeka Odra, na jihozápadě řeka
Opava a na severu česko-polská hranice. Hlučínsko však
není jen pojmenováním zeměpisným, ale též fenoménem
moderních českých dějin. Představuje v dějinách českých
zemí specifickou vývojovou cestu. Území o rozloze 316 km2
s největším sídlem městem Hlučínem mělo od roku 1742,
kdy se stalo součástí pruského státu, poněkud jiný společenský a ekonomický vývoj. Ten se samozřejmě podepsal
na osudech, kultuře a myšlení zdejšího obyvatelstva a jeho
stopy můžeme vysledovat až do dnešních dnů.
V roce 1920 byla tato část německého okresu Ratiboř
s převahou moravsky mluvícího obyvatelstva (tzv. Moravců)
postoupena nově vzniklému Československu. Na základě
mnichovského diktátu připojilo nacistické Německo v říjnu 1938 Hlučínsko ne k Sudetengau, ale přímo k Altreichu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Nejtíživějším důsledkem byla povinná služba mužů ve wehrmachtu, což mělo za následek stovky lidských obětí a strádání obyvatelstva.
Dnes Hlučínsko oplývá nejen přírodními krásami, ale
také množstvím dochovaných kulturních památek, pestrou
škálou architektonických a řemeslných zajímavostí, pracovitostí lidí a hlavně pohostinností a přátelským duchem.

www.hlucinsko.eu

