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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané
v m síci íjnu se uskute$nila jednání rady i zastupitelstva obce. Rada
projednala a schválila program jednání obecního zastupitelstva a jednotlivé body
s doporu$ením ke schválení. A protože se projednávaná problematika, až na malé
výjimky opakovala, otiskujeme v dnešním zpravodaji pouze usnesení obecního
zastupitelstva. I tyto výstupy však musíme vzhledem k zákon*m o ochran údaj*
upravovat. Úplné informace jsou k dispozici k nahlédnutí v kancelá i obecního
ú adu.
4íjen, to byl p edevším „Krmáš“ s p ipomenutím a oslavou výro$í 260 let od
postavení a vysv cení našeho kostela Nejsv t jší Trojice. Oslava výro$í
vysv cení výrazné dominanty naší obce se vyda ila, stejn jako další kulturn
spole$enské akce. O jednotlivých akcích jste si mohli p e$íst v denním tisku a
aktualitách na webových stránkách obce.
Na m síc listopad jsme pro zájemce divadla p ipravili v ned li 11. 11.
v sále kulturního domu divadelní p edstavení štítínského divadelního souboru
ŠAMU Prolhaná Ketty. Pro p íznivce rocku bude rovn ž v sále KD v pátek 16.
11. první ro$ník „Bohuslavického rockobití“. Zájezd do divadla v Ostrav na
p edstavení Saturnin se uskute$ní v ned li 25. 11. Tradi$ní ukon$ení církevního
roku s oslavou Církevního Silvestru bude v kostele a sále KD v pátek 30. 11.
Nejúsp šn jší akce posledních let, p edváno$ní jarmark, letos se sout ží
perníkových výrobk* se uskute$ní v sobotu 8. 12. Na p edváno$ní jarmark bude
v ned li 9. 12. navazovat adventní koncert mládežnické kapely Richarda Nováka
z Dolního Benešova v kostele Nejsv t jší Trojice. O všech p ipravovaných
akcích vás budeme ješt informovat plakáty, relacemi v místním rozhlase a v
aktualitách na webových stránkách obce.
V p íloze dnešního zpravodaje vám p inášíme první výsledky
z vyhodnocení odevzdaných dotazník*. Je velká škoda, že v anonymní anket
zam ené na pr*zkum úrovn života ob$an* v naší obci, její vybavenost a
požadavky a plány do budoucna, se vyjád ilo mén než 20% ob$an*. I názory
menší $ásti obyvatel však d*kladn vyhodnotíme a výsledky nám budou sloužit
pro vypracování strategického plánu rozvoje obce a další práci na zlepšení života
v naší obci.
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Obecní zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 25. 10. 2007
vzalo na v0domí:
Kontrolu usnesení
Na posledním 7. jednání obecního zastupitelstva dne 23. 8. 2007 nebylo
p ijato ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na
Informaci o pr*b hu investi$ní výstavby v roce 2007
Informaci o zám ru soukromého majitele provést rozd lení parcel $. 482/1 a
483 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína na parcely pro výstavbu RD a darovat obci
pozemek pro obslužnou komunikaci a uložení inženýrských sítí.
Informaci o vyhodnocení dotazníkového šet ení Strategického plánu obce
Bohuslavice
Informaci starosty o jednání rady obce
Informaci o zpracování návrhu dopravního zna$ení
Informaci o p ipravovaných kulturních akcích na období 11 – 12/2007
schválilo:
7/8
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 09/2007. Celkové p4íjmy za
01-09/2007 v$. z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 $inily 16.204.572,07
K . Celkové výdaje za 01-09/2007 $inily 12.122.148,40 K . Pen0žní z<statek
k 30. 9. 2007 byl ve výši 4.082.423,67 K . Z této $ástky $inil z*statek na
b žném ú$tu 1.892.864,17 K na ú$tu za domovní odpad 189.559,50 K a na
ú$tu SPOROINVESTU 2.000.000 K bez výhrad
b) Rozpo$tové opat ení $. 6/2007 - bez výhrad
c) Zpracování projektu interiéru Obecního domu Bohuslavice dle nabídky fy
SPS Opava
d) Smlouvu o dílo s firmou SPS Opava na výkon autorského dozoru generálního
projektanta
e) Smlouvu o dílo s firmou Hrat T inec na vypracování žádosti o dotaci na
stavbu „Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a stavební úpravy“
f) Smlouvu o dílo s firmou DOR SPORT s. r. o. Bruzovice na dodávku
sportovního povrchu v$. lajnování a dodávku sportovního vybavení na školní
h išt ZŠ a MŠ Bohuslavice
g) Vyhodnocení staveb „Technická infrastruktura ulice P. Bezru$e a Prodloužení
ul Školní, Bohuslavice“.
h) Smlouvu o dílo s firmou VHS Ing. Beneš na zpracování projektové
dokumentace terénních úprav a zam ení prostoru mezi rybníky Chobot a Bobrov
za ú$elem projednání a ohlášení terénních úprav stavebnímu ú adu Dolní
Benešov.
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j) Provedení opravy povrchu odbo$ky z komunikace Bolatické k novostavb RD
p. Pumprly dle nabídky fy Zamtherm.
k) Odkoupení STL p ípojek k novostavbám RD Karly Diehlové, RD Ji ího
Krej$ího a RD Martina Birtka
l) Bezúplatný p evod pozemk* parcela $. 209/10 o vým e 36 m2 a parcely $.
1700/4 o vým e 16 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Radky
Bo$kové, Poštovní 120, Bohuslavice do vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní
119, Bohuslavice
m) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu parcel $. $. 209/10 o vým e 36
m2 a parcely $. 1700/4 o vým e 16 m2 k. ú. Bohuslavice Hlu$ína uzav enou
mezi Radkou Bo$kovou, Poštovní 120, Bohuslavice a Obcí Bohuslavice,
Poštovní 119, Bohuslavice
n) Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 367/4 o vým e 514 m2, k. ú.
Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Pavla Halfara, Zahradní 425, Bohuslavice
do vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
o) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu parcely $. 367/4 o vým e 514 m2
k. ú. Bohuslavice Hlu$ína uzav enou mezi Pavlem Halfarem, Zahradní 425,
Bohuslavice a Obcí Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
p) Bezúplatný p evod pozemk* parcela $. 358/4 o vým e 4 m2 k. ú.
Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Malchárka Tomáše a Moniky, Opavská
161, Bohuslavice, parcela $. 358/5 o vým e 23 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína
ve vlastnictví Kocura Dalibora a Pavlíny, Záhumenní 426, Bohuslavice, parcela
$. 358/16 o vým e 2 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Cyrusové
Daniely Lu$ní 73 a Malchárkové Moniky, Opavská 161, Bohuslavice, parcely $.
358/15 o vým e 3 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Daniely
Buriánové, Zahradní 85, Bohuslavice, parcely $. 358/13 o vým e 1 m2 k. ú.
Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Tomáše Skrocha, Opavská 40, Bohuslavice,
parcely $. 358/12 o vým e 4 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví
Magdy Stuchlíkové, Záhumenní 399, Bohuslavice, parcely $. 358/11 k. ú.
Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Kristiny Tomí$kové, Opavská 269,
Bohuslavice, parcely $. 358/9 o vým e 57 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve
vlastnictví Anny Režné Opavská 34, Bohuslavice a parcely $. 358/8 o vým e 2
m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína do vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní 119,
Bohuslavice
q) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu pozemk* parcela $. 358/4 o
vým e 4 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Malchárka Tomáše a
Moniky, Opavská 161, Bohuslavice, parcela $. 358/5 o vým e 23 m2 k. ú.
Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Kocura Dalibora a Pavlíny, Záhumenní 426,
Bohuslavice, parcela $. 358/16 o vým e 2 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve
vlastnictví Cyrusové Daniely Lu$ní 73 a Malchárkové Moniky, Opavská 161,
Bohuslavice, parcely $. 358/15 o vým e 3 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve
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vlastnictví Daniely Buriánové, Zahradní 85, Bohuslavice, parcely $. 358/13 o
vým e 1 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Tomáše Skrocha,
Opavská 40, Bohuslavice, parcely $. 358/12 o vým e 4 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlu$ína ve vlastnictví Magdy Stuchlíkové, Záhumenní 399, Bohuslavice, parcely
$. 358/11 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Kristiny Tomí$kové,
Opavská 269, Bohuslavice, parcely $. 358/9 o vým e 57 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlu$ína ve vlastnictví Anny Režné Opavská 34, Bohuslavice a parcely $. 358/8
o vým e 2 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína a Obcí Bohuslavice, Poštovní 119,
Bohuslavice
r) Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 358/14 o vým e 14 m2, k. ú.
Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Richarda Štefka Lesní 70, Bohuslavice do
vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
s) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu parcely $. 368/14 o vým e 14 m2
k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína uzav enou mezi Richardem Štefkem Lesní 70,
Bohuslavice a Obcí Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
t) Bezúplatný p evod pozemk* parcela $. 358/10 o vým e 51 m2, parcela $.
358/7 o vým e 57 m2, parcela $. 455/10 o vým e 2 m2, parcela $. 455/9 o
vým e 20 m2, parcela $. 358/6 o vým e 14 m2 a parcela $. 358/3 o vým e 18
m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Pavla Halfara, Zahradní 425,
Bohuslavice do vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
u) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu pozemk* parcela $. 358/10 o
vým e 51 m2, parcela $. 358/7 o vým e 57 m2, parcela $. 455/10 o vým e 2
m2, parcela $. 455/9 o vým e 20 m2, parcela $. 358/6 o vým e 14 m2 a parcela
$. 358/3 o vým e 18 m2 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína ve vlastnictví Pavla
Halfara, Zahradní 425, Bohuslavice a Obcí Bohuslavice, Poštovní 119,
Bohuslavice
v) Na základ doporu$ení komise pro vyhodnocení uchaze$* o uzav ení kupní
smlouvy na koupi parcely $. 1554/10 k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína z d*vodu
nespln ní podmínek výzvy ani u jedné nabídky odmítnout všechny podané
nabídky a výb rové ízení na prodej pozemku parc. $. 1554/10 k. ú. Bohuslavice
u Hlu$ína zrušit.
w) Odložit rozhodnutí o dalším postupu p i prodeji parcely $. 1554/10)
x) Sm rnici o poskytování cestovních náhrad a stravného
y) p ijetí neinvesti$ní ú$elové dotace z rozpo$tu Moravskoslezského kraje v roce
2007 pro jednotku dobrovolných hasi$* obce Bohuslavice, v celkové výši K$
1.500,z) Vstup obce Bohuslavice do „Sdružení místních samospráv QR, o. s.“
aa) P ísp vek na vysílání hlu$ínské internetové televize (archív záznam* a
zpravodajství akcí m st a obcí na Hlu$ínsku) na rok 2008 ve výši 10,- K$ na
obyvatele/rok
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bb) Zpracování publikace „D jiny obce Bohuslavice“ a dopln ní licen$ní
smlouvy o vytvo ení literárního díla dle autorského zákona $. 121/2000 Sb.
s PhDr. Václavem Št pánem PhD.
cc) Revokaci usnesení zastupitelstva obce $. 3/4 m) ze dne 22. 2. 2007. Ú$ast
starosty na vzd lávací studijní cest do Irska bude hrazena pln z rozpo$tu obce
dd) V souladu s § 79, odst. 5, zákona $. 120/2000 O obcích, náhradu za
nevy$erpanou dovolenou starosty v délce 10 dn* z roku 2006.
Ing. Kocián, starosta
Organizace v obci
ZŠ a MŠ Bohuslavice
Sportovní sout0že žák< ZŠ v úvodu nového školního roku.
Okresní finále p4espolním b0hu
Tradi$n první velkou sout ží na po$átku podzimu bývá p espolní b h
kolem St íbrného jezera v Opav . Letos sout žila v úterý 9. íjna t i družstva
reprezentant* naší školy.
V kategorii starších d v$at b želo 132 závodnic z dvaceti jedna škol.
Žákyn osmého ro$níku B. VEVERKOVÁ, P. THEUEROVÁ, K.
KOCUROVÁ, M. MIKOVÁ a V. MALCHARKOVÁ se snažily a obsadily 20.
místo.
Dvacet dva škol m lo celkem 127 b žc* v kategorii starších žák*. Chlapci O.
POSLEDNÍ, T. FICHNA (oba IX. ro$.) a M. ŠIMONÍK a V. BENEK (oba
VIII. ro$.) b želi o n co lépe a skon$ili na 19. míst .
V kategorii mladších d v$at se ú$astnilo 123 d v$at z dvaceti škol. A.
PUDICHOVÁ, M. JANOŠOVÁ, A. KUJEROVÁ a N. STEFFKOVÁ (
z V.ro$.) a B. DOSTÁLOVÁ a V. ZELINOVÁ (ob IV. ro$.) si vedly ješt lépe
a obsadily 17. místo a p itom pat ily mezi nejmladší družstva.
V neoficiálním po adí jednotlivc* ve svých kategoriích skon$ila
A.Pudichová na 6. míst , M.Janošová na 43.míst , O.Poslední byl na 52. míst a
B.Veverková obsadila 65. místo.
Všem, kte4í šli reprezentovat naši školu, pat4í velká pochvala!
Vybíjená
Dalšími podzimními sout žemi jsou turnaje ve vybíjené d v$at a chlapc*. Za$íná
se školními koly.
Ve st edu 31.10. se konalo školní kolo chlapeckých družstev ze $tvrté, páté
a šesté t ídy. Zápasy byly velmi vyrovnané, chlapci bojovali a po skon$ení
posledního zápasu bylo toto po adí:
1. VI. t ída
4 body
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2. V. t ída
2 body
3. IV. t ída
0 bod*
Nejlepší hrá$i budou reprezentovat školu v okrskovém kole v Krava ích.
Mnoho úsp0ch<!
Ve $tvrtek 1.11. odehrála školní kolo d v$ata ze $tvrté, páté a šesté t ídy.
V bou livém prost edí se úporn bojovalo a kone$né po adí je toto:
1. V. t ída
4 body
2. VI. t ída
2 body
3. IV. t ída
0 bod*
Družstvo sestavené z nejlepších hrá$ek se utká s družstvy dalších škol
v okrskovém kole také v Krava ích. P4eji také mnoho úsp0ch<!
Šachové d0ní na naší škole
Po úsp šných vystoupeních v uplynulém školním roce se mladí šachisté
scházejí v šachovém kroužku a první p ípravou byl turnaj v „bleskové“ h e, kdy
má každý hrá$ na partii p t minut.
Kone$né výsledky: 1. Š. OSTÁREK ( V.t .)
6 bod*
2. V. BENEK ( VIII.t .)
6 bod*
3. J. KUQEROVÁ (VII.t .) 5,5 bodu
4. V. MIQKA (IV.t .)
4,5 bodu
5.- 7. D. JANECKÝ (VIII.t .)
2 body
D. PAŠEK (IV. t .)
2 body
J. KUBÍK (IV. t .)
2 body
8. J. PAŠEK (II. t .)
0 bodu
Mnoho chuti v p4íprav0 a úsp0ch< v dalších sout0žích p4eji všem
p4íznivc<m královské hry!
Mgr. A.Hampel, u$itel

SK Bohuslavice
V íjnu už to zase bylo u „A“ mužstva výsledkov slabší. Nejprve jsme ješt
7.10. doma porazili 2:1 Vsetín góly Kretka a Ž*rka z prvního polo$asu. Za hosty
skóroval Mi$kal po brejku z poloviny h išt . V prvním polo$ase nám ješt up el
rozhod$í jasnou penaltu po faulu na Odstr$ilíka. V záv ru utkání jsme si
vypracovali dv šance, ale skóre se již nem nilo.
Pak jsme 13.10. zajížd li na h išt Velkých Karlovic, kde se dle znalc*
pom ru nevyhrává. To se i potvrdilo, když jsme domácím prakticky oba jejich
góly v novali sami a ješt nabídli další šance po autových vhazováních p ímo do
našeho pokutového území díky malému h išti, které rozhodn nemá divizní
parametry. M li jsme dobrý nástup do druhého polo$asu kdy ve 49. minut trefil
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Tomáš Štefek hlavou ty$ a v 62. minut vychytal Adama st ílejícího z n kolika
krok* fantastickým zákrokem domácí branká Sedlák. Pak se hra postupn op t
vyrovnala a v záv ru ješt domácí trefili z trestného kopu ty$. Domácí se tak
mohli t šit na Velkou Pardubickou, kde m li své favorizované zástupce. Ned lní
pr*b h závodu jim ale moc radosti nep inesl.
V dalším utkání jsme na domácím h išti p ivítali hosty z M sta Albrechtic.
Toto utkání bohužel m lo velice jasný pr*b h, když hosté šli v prvním polo$ase
po našich chybách do vedení 2:0. A když už se v druhém polo$ase povedlo
Buhlovi snížit po krásném uvoln ní Adamem, tak jsme prakticky hned z dalšího
útoku host* op t inkasovali, když obránc*m z poloviny h išt utekl Bartoš a
svým druhým gólem v utkání rozhodl. Pak už se na h išti odehrála tragikomedie,
kterou tvo ila penalta z níž hosté upravili na 4:1, dv vylou$ení Kretka s
Fejer$ákem a vykázání trenéra Diviny z lavi$ky. Našt stí vzala disciplinární
komise v potaz okolnosti a kvalitu rozhod$ího a všem t em vym ila pouze
podmín ný trest.
A k poslednímu íjnovému utkání jsme vyjeli na h išt Rýma ova, kde se
nám ani v krajském p eboru moc nevedlo. A nejinak tomu bylo i dnes. Mužstvo
Rýma ova, až na dva hrá$e bylo totéž jako p ed dv mi roky, kdy jsme se
naposled utkali. Op t jsme domácím vedení darovali a to doslova, protože trestný
kop hlavou do vlastní sít usm rnil v 15. minut Fejer$ák a ve 28. minut
skóroval hlavou nekrytý Kocúr po centru od rohového praporku. Ve druhém
polo$ase jsme jako obvykle byli podstatn lepším mužstvem, ale z tlaku jsme
vyt žili již jen snížení Odstr$ilíkem. Ten si vysko$il na roh Buhly a opakovanou
st elou prost elil domácí hrá$e a branká e. Pak se ješt do vyložené šance dostal
v 62. minut Ž*rek, ale tvá í v tvá domácímu branká i volil lob, který nebyl
dostate$n vysoký. V konci p i našem drtivém tlaku už vše ohlídali rozhod$í
Kotík z Bolatic a pomezní Ju i$ka, když jen on vid l ofsajdy našich hrá$* a Kotík
p ehlédl jasný faul v pokutovém území domácích na Odstr$ilíka. A to, co celý
zápas provád l Kotík Kretkovi (oba rodáci z Bolatic), se nedá nazvat jinak než
šikanou.
Dále bych cht l všem $len*m oznámit a samoz ejm je i pozvat na volební
valnou hromadu SK Bohuslavice, která se uskute ní tradi n0 v „Casin0“ na
h4išti v sobotu 15. prosince 2007 od 15:00. Prosím všechny zájemce o práci ve
výkonném výboru klubu, aby se p ihlásili $len*m výboru. Tentokrát bude
uzáv rka p ihlášek do voleb ukon$ena asi týden p ed valnou hromadou.
Podrobnosti budou na pozvánce. Ob$erstvení je samoz ejm zajišt no. T ším se
na hojnou a aktivní ú$ast.
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK Bohuslavice
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„B“ mužstvo odehrálo v íjnu $ty i utkání okresní sout že III. t ídy skupiny
A. V prvním st etnutí p ivítalo na domácí p*d nová$ka sout že ze Závady,
kterého porazilo 3:1. V dalším utkání zajížd lo naše rezervní mužstvo do
Old išova, kde s místním „B“ týmem nakonec remizovalo 1:1 i p es to, že
ve druhém polo$ase m li naši hrá$i mnoho šancí vst elit vít znou branku.
Následovalo domácí utkání s Píšt m „B“. Tento zápas nenabídl divák*m žádné
fotbalového pot šení a tak pouze jediná kloudná akce v zápase rozhodla o
utrápeném vít zství domácích v pom ru 1:0. V posledním íjnovém utkání
zajížd lo „B“ mužstvo do Háje ve Slezsku, kde prohrálo s místním „B“ týmem
2:1. „B“ mužstvo muž* je s 20 body po 10 odehraných kolech na slušném 3.
míst III. t ídy okresní sout že skupiny A.
Dorostenci odehráli v íjnu $ty i utkání okresního p eboru. Bohužel se jim
v*bec neda ilo. Neuhráli v nich ani bod p i skóre 1:17. Prohráli doma se
Št pánkovicemi 0:3, v Holasovicích 3:1, doma se St bo icemi 0:7 a v Háji ve
Slezsku 4:0. Dorostenci jsou se 3 body po 11 odehraných kolech na posledním
14. míst okresního p eboru.
Žáci odehráli $ty i utkání okresní sout že. Nejprve prohráli v Hn vošicích
6:1. Následn vyhráli v Píšti 1:2 a prohráli doma s V esinou 0:2. Poslední
podzimní utkání našich žák* v Bolaticích bylo za stavu 4:0 pro domácí
p erušeno. Žáci jsou po podzimní $ásti sout že se 7 body na 8. míst okresní
sout že.
Mini žáci sehráli v íjnu 3 utkání okresní sout že p ípravek a ve všech své
soupe e porazili. Vyhráli v Chuchelné 1:2 a v Old išov 0:1. Na domácí p*d
p ehráli Št pánkovice 5:0. Mini žáci jsou po podzimní $ásti sout že na 6. míst
tabulky okresní sout že p ípravek.
Aktuální výsledky, tabulky a rozpisy utkání všech mužstev SK Bohuslavice
najdete na internetové stránce: http://www.fotbal.cz/

HC Buldoci Bohuslavice
Naši hokejisté odehráli v íjnu další 3 utkání 5. ro$níku AHL – Amatérské
hokejové ligy. V prvním si poradili s týmem Derby Kouty, který porazili 4:1.
Následovalo tradi$ní derby s Bolaticemi. I p es n kolikeré šance našich hrá$* se
soupe i rozešli smírn 3:3. V posledním íjnovém zápase p ehráli naši hokejisté
Monaco vysoko 7:1.
V pr*b žné tabulce sout že jsou zatím naši hokejisté neporaženi na 1.
míst .
-8-
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Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco
Tabulka AHL:
1. HC Bohuslavice
2. HC Buly Aréna
3. HC Bolatice
4. HC Qas Man$aft
5. HC STK
6. HC Horní Lhota
7. HC Mexiko
8. HC Derby Kouty
9. HC Záb eh
10. HC Št pánkovice
11. HC Monaco Kouty
12. HC Isotra

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
4
5
4
3
4
2
3
1
0
0

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

0
0
1
3
2
2
3
4
5
6
6
7

42:13
84:27
44:29
46:24
47:36
34:33
39:54
22:35
27:38
25:54
8:33
28:70

listopad 2007

4:1
3:3
7:1
15
14
11
10
10
9
9
6
6
3
2
1

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v listopadu:
So 03.11.2007
17:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
Qt 08.11.2007
19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Qt 15.11.2007
17:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
Po 26.11.2007
20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Záb eh
So 01.12.2007
13:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
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

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice
Muži
V uplynulém m síci odehráli muži Bohuslavic $ty i utkání a všechna
s vít zným koncem. Poda ilo se po delší dob upravit sestavu do stálé podoby a
p ináší to ovoce. Zkušenosti starších hrá$* se prolínají s dravostí a sehraností
junior* a tým má našlápnuto k uskute$n ní svého plánu - postoupit zp t do páté
sout že, ze které spadl po každoro$ní restrukturalizaci v sout žích QFbU. Junio i
odehráli jen dv utkání a jejich hodnocení se statistikami si m*žete p e$íst již
-9-
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pravideln i v p íloze Moravskoslezského deníku pro Opavu a Hlu$ín v úterním
vydání.
Výsledky a tabulka sout že muž :
ODKVPT Hrabová : FbC Bohuslavice 2:7 ( 0:2, 2:3, 0:2 )
branky: Sekaczek L. 2, Birtek O. 2, Kocur V. Hanzlík J. Sekaczek R.
FbC Bohuslavice : FBK Rafani Ostrava
1:0 ( 0:0, 0:0, 1:0 )
jedinou a vít znou branku ve velmi zarputilém a nervózním utkání vst elil Kocur
Vojt ch.
FbC Bohuslavice : 1. FBK Rožnov p. R. „B“ 5:1 ( 2:1, 0:0, 3:0 )
branky: Svoboda P. 2, Birtek O., Hanzlík J., Kocur J.
Rožnov, posílený o t i hrá$e „A“ týmu, byl doslova zasko$en kvalitní hrou
Bohuslavic, které ho v podstat nepustili k žádné vyložené šanci. Jedinou branku
utkání vst elili po chyb D. Birtka, ale na víc se již nezmohli.
TJ Sokol Dolní Domaslavice : FbC Bohuslavice 2:6 ( 0:2, 2:1, 0:3 )
branky: Hanzlík J. 2, Sekaczek L., Birtek O., Kocur J., Manderla M.
domácí dlouho odolávali náporu bohuslavických úto$ník* a svým b havým
stylem d lali naší obran problémy, ale v záv re$né t etin jsme potvrdili
své kvality a soupe e p ehráli.
Tabulka sout0že po 4. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice
S.K. P.E.M.A. Opava B
1. FBK Rožnov p/R B
FBC Fermenté Bohumín
2. letka Sokol Ostrava Poruba B
FBC GANG Bruntál
TJ Sokol Šenov Slavia Haví ov B
RH Piving
TJ Sokol Dolní Domaslavice
FBK HELLO Ostrava
FBK Rafani Ostrava
1. ODKV]T Hrabová

6
6
6
6
4
4
4
4
6
6
4
4

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

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

1
2
2
1
0
0
2
2
4
5
3
3

26:13
34:23
21:15
29:21
28:12
17:12
19:17
15:19
15:26
17:37
9:15
8:28

13
12
12
11
10
10
4
4
4
3
1
1

Junio i:
FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice : FBC Sokol P4erov 11 : 3
t etiny: 3 : 1, 3 : 1, 5 : 1, branky: Zwinger T. 3, Birtek O. 3, Svoboda P. 2,
Myška M. 2, Smolka V. Dvo ák R., Doležal R., Fafílek A..
- 10 -
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sestava: v brance: Tomáš Pater, 1. ada: Jakub Kocur, Šimon Cigán, Mat j
Manderla, Petr Svoboda, Ond ej Birtek; 2. ada: Petr Bažan, Radim Jane$ek,
Tomáš Zwinger, Martin Myška a Václav Smolka.
Ob utkání se hrála v malé vesni$ce Morkovice – Slížany na Krom ížsku.
Po ádající tým P erova se zpozdil o víc jak p*l hodiny po za$átku utkání,
a tak jsme m li dostatek $asu na rozcvi$ení. Pozm nili jsme sestavu, a a$ jsme ji
nem li p edem vyzkoušenou, ukázalo se, že to byl dobrý tah.
P erov se sice v šesté minut dostal do vedení 1:0, ale to byl jediný moment
utkání, p i kterém se mohli t šit z výsledku. K obratu v zápase zavelel Tomáš
Zwinger, ( naše jediná letošní posila ) dv ma nádhernými góly a nastartoval tak
celý tým k vynikajícímu výkonu. P erov už jen v následujících dvou t etinách
korigoval výsledek vždy po jedné brance.
SK FBC T4inec : FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice 3 : 8
t etiny: 1 : 2, 1 : 3, 1 : 3, branky: Svoboda P. 3, Birtek O. 2, Myška M. Manderla
M. Labaj V., Janda M., Vl$ek M.
sestava je shodná se sestavou v prvním utkání.
V za$átku nervózního utkáni s momentáln prvním týmem tabulky jsme
ud lali hrubou chybu v obran , která se teprve sehrává a už ve druhé minut
první t . jsme prohrávali 1:0. Tentokrát tým strhl k fantastickému výkonu Mat j
Manderla, který už k tak stoprocentnímu výkonu p idal dalších 100% a b hal po
h išti doslova jako uragán, odebíral soupe i mí$ky, všude byl rychleji než hrá$i
T ince a bylo jedno jestli v obranné $innosti u naší branky nebo p i napadání
soupe e v jeho t etin . Ovšem i ostatní hrá$i podali nadpr*m rné výkony a
zaslouží si absolutorium. T inec op t jen kontroval v každé t etin „jen“ jednou
brankou. A když jsme soupe i vst elili i dv branky ve vlastním oslabení,
pochopil soupe , že tentokrát si body odvezou Bohuslavice, a to celkem
jednozna$ným výsledkem.
K dalším dv ma utkáním jedeme do Holešova 17.11. a $eká nás TJ Sokol
Hodonín a FBK Sokol Poruba Škorpioni.
Tým junior* z Bohuslavic potvrdil své kvality a rozhodn nebude ani ve
druhé lize dávat body zdarma. Hráli jsme poprvé v novém rozestavení a
v obranné $innosti jsme se nevyvarovali n kolika chyb. Rovn ž v úto$né fázi
máme rezervy v prom _ování šancí, ale je znát pokrok dle vst eleného po$tu
branek. Zam íme se na vylepšení t chto problém* na tréninku a v ím, že tým
se ješt zlepší. Chci všem hrá$*m pod kovat za p edvedený výkon a je opravdu
radost s nimi pracovat. Když se podíváme do krátké historie našich junior*, kte í
hrají tuto v kovou sout ž t etí sezónu, odehráli jsme celkem 48 utkání. Ve 39
zápasech jsme zvít zili, 4krát remizovali a 5krát prohráli. Je to docela
- 11 -
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neuv itelná bilance, p i které mrazí v zádech, když si uv domíme, že všichni
hrá$i s florbalem v Bohuslavicích za$ínali jako naprostí nová$ci!!!!
Rovn ž jsme zahájili v bolatické nové hale p ípravku starších žák*, do které
se zatím p ihlásilo 18 kluk*, p evážn z Bolatic a Bohuslavic. Tréninky jsou
zatím jednou týdn , a to ve $tvrtek od 17hod. do 18hod.
Daniel Birtek

Sbor dobrovolných hasi < Bohuslavice
Blíží se zimní období a tím kon$í i sezónní $innost dív$ího hasi$ského
sout žního družstva. Ohlédnutím za uplynulou sezónou m*žeme s klidem
konstatovat, že byla dle našich možností úsp šná. Sout žní družstvo se ú$astnilo
celkem 16 sout ží a na všech docílili umíst ní. Z tohoto pohledu se dá hodnotit
tato sezóna jako dobrá, kdy v lo_ském roce 2 x sout ž nedokon$ili. Poslední
sout ž byla v Pusté Polomi, kde se z po$tu 15 ženských družstev zvu$ných jmen,
jako Hn vošice, Tísek, Sádek, Kojkovice, Svoboda atd. umístilo na hodnoceném
7 míst . Družstvo bylo posiln no staronovou $lenkou Hofmeistrovou Luckou a
tím docílilo pot ebného po$tu 7 $lenek do sout žního družstva.
S ukon$enou $inností sout žního družstva však nekon$í $innost $len*
hasi$ského sboru. Máme ješt p ed sebou brigádu na hasi$ské zbrojnici p ed
p íchodem zimy a zazimování p id lené techniky. Také již za$ala p íprava na
blížící se rok 2008 a to hlavn na výro$ní valnou hromadu a na nadcházející
akce.
V p íprav akcí na rok 2008 myslíme i na Vás ob$any a do programu bude
op tovn mimo plesu, hasi$ských sout ží za azeno i opékání makrel na hasi$ské
zbrojnici.
Tímto bych cht l pod kovat všem p íznivc*m a návšt vník*m na akcích za
podporu hasi$* a t šíme se na návšt vu v nadcházejícím roce.
Lasák Robert - starosta
Manusch Jan - velitel
Kultura
Vítání nových ob ánk< do spole enství obce
V sobotu 10. 11. se uskute$ní od 14.00 hod v banketní místnosti kulturního
domu „Vítání nových ob$ánk* do spole$enství obce“. Srde$n zveme všechny
rodi$e se svými d tmi narozenými v posledním roce, prarodi$e i ostatní ob$any,
aby p išli na tuto tradi$ní spole$enskou akci.
Karla Krupová
- 12 -
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H4bitov.
Poslední m síc církevního roku nás nabádá zamyslet se nad životem a smrtí
$lov ka. Za$átek tohoto m síce vzpomínáme na duše t ch, kte í nás svou smrtí
p edešli na v $nost. V tšina z nás má své p edky pochovány na místním
h bitov .
V mnoha obcích vidíme h bitovy okolo kostela. Tak tomu bylo do roku
1889 i u nás. H bitov se nacházel v prostoru kolem kostela. Jak rostl po$et
obyvatel obce, nesta$il již tento prostor pro poh bívání zem elých farník*.
Pochovávali se na našem h bitov i farníci z B lé a Závady, než byly h bitovy
z ízeny i v t chto obcích.
V roce 1889 byl správcem farnosti kooperátor Johan Cantius Rotter, a ten
se rozhodl vybudovat nový v tší h bitov. Pro jeho umíst ní vy$lenil z farních
polností pozemek bezprost edn za kostelem a nabídl jej k odprodeji kostelnímu
výboru za 600 RM ( íšských marek). Od té doby se za$alo poh bívat na novém
h bitov . Starý h bitov zanikal postupn a mnozí z nás si ješt pamatují hroby a
k íže na hrobech okolo kostela.
P. Rotter pamatoval i na d*stojné místo odpo$inku pro zem elé správce
farnosti a nechal uprost ed h bitova vystav t kapli s hrobkou pro kn ze. On sám
byl v hrobce pochován jako první v roce 1893. Druhým a zatím posledním
kn zem, pochovaným v hrobce byl P. Karel Pla$ek.
Hned u hlavní brány vlevo je hrob dalších dvou kn ží, kte í necht li být
pochováni v hrobce, kn ze rodáka – dominikána P.Benedikta Klementa Fusse a
dlouholetého fará e P. Vincence Hurníka.
H bitov je pro obec v sou$asné dob dosta$ující. Je v pronájmu a pé$i
obecního ú adu. V posledních letech byl na náklady obce zrekonstruován. Byly
vydlážd ny chodníky a opravena obvodní zea, vybudován vodovod a parkové
elektrické osv tlení. Citlivým zp*sobem vzhledem k architektu e kostela byla
zrekonstruována i smute$ní sí_, odkud jsou vyprovázení zem elí na svou poslední
pozemskou cestu.
Leo Dominik, kroniká
Bohuslavické rockobití
Dne 16.11.2007 od 18:00 hodin se v sále Kulturního domu Bohuslavice
uskute$ní první ro$ník Bohuslavického Rockobití. Na rockovém koncertu se
p edstaví p t kapel z okolí naší obce, ale i z míst vzdálen jších.
První ro$ník se ponese v duchu tvrdší hudby. K poslechu bude hrát
za$ínající dolnobenešovská kapela The Moon, která hraje styl Post Grunge, po ní
na scénu nastoupí bolatická formace SZP a zahraje vám své songy stylu Punk- 13 -
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Hardcore a následovat bude opavská kapela The Air hrající Progressive-Rock.
Pak nastoupí dva zlaté h eby ve$era. Dva z uchaze$* o p edskokana na $ervnový
koncert kapely Iron Maiden v Ostrav . Jako první vám sv*j Heavy-Metalový
ná ez p edvede kapela Witch Hammer z Jablunkova a po nich nastoupí hv zda
celého Rockobití, kapela Helpness, která vám zahraje své pecky v duchu
Crossover-Trash Metal.
Vstup na celou akci nabitou kvalitní muzikou bude $init díky sponzor*m,
kterým tímto d kujeme (Klia, Stavitelství Vladimíra Horá ka, Pedotherm,
Canis Prosper a p<j ovna motokár v Hlu ín0) p íjemných 50,-.
A co vás krom kvalitní muziky $eká? Pivo pote$e proudem, k pití bude
alko i nealko, k jídlu se taky n co najde a navíc vás $eká sout ž o poukazy na
volné jízdy na motokárách do Hlu$ína a spousta dalších v cí.
Tímto zveme všechny p íznivce rockové muziky, ale nejen je, aby se p išli
pobavit a také podpo it tuto akci. Pro bližší info m*žete zavítat na stránky akce
www.rockobiti.mysteria.cz. Celou akci organizuje parta mladých kluk* naší
obce a pod hlavi$kou kulturní komise obce.
Ond ej Šebestík
Spole enská kronika - naši jubilanti v listopadu 2007

Lisová Alena
Lasáková Hedvika
Vitásková Lucie
Krieblová Anastázie
Obrusník Erich
Theuerová Erna
Heiduková Brigita
Breuerová Hildegarda
Tomí ek Bed4ich

50 let
87 let
60 let
84 let
70 let
50 let
70 let
75 let
84 let

Zlatou svatbu, významné jubileum 50 let spole ného života, oslaví manželé
Alžb0ta a Vojt0ch Odvodyovi.
Všem jubilant<m a zlatým manžel<m do dalších spole ných let p4ejeme
pevné zdraví, št0stí, spokojenost a hojnost Božího požehnání.
Karla Krupová
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Pod,kování
Základní škola – školní jídelna v Bohuslavicích d kuje touto cestou panu Pavlu
Dudovi za sponzorský dar – 750 kg brambor pro školní jídelnu.
R*žena Lato_ová
Inzerce
Koupím rodinný d*m v Bohuslavicích a okolí, p ípadn stavební parcelu.
Tel. $. 776246236.

P R É M I E

O D

L I Š K Y

A Ž

1 5 0 0 K

• Kon$í Vám v nejbližší dob stavební spo ení? P ijate se poradit a získáte
spoustu nových a zajímavých informací.
• Do konce roku 2007 ke každé smlouv dárek.
• Qasov omezená nabídka s možností získat 50 % slevu na poplatku za
uzav ení smlouvy.
• Výhodné úv ry i hypotéky s nízkou úrokovou sazbou garantovanou po
celou dobu splácení.
• Penzijní p4ipojišt0ní se státním p ísp vkem až 1800 K$ ro$n !
Renáta Pašková
Tel. 737 750 815
Poradenské místo )MSS
Lesní 440
Bohuslavice
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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.:
553 659 075
Tel/Fax/Zázn.:
553 659 064
Ú ední hodiny:
Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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