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Vážení spoluob ané,
V úvodu íjnového zpravodaje bych se cht l ješt vrátit a p ipomenout minulý m síc
zá í. Do školy nenastoupili jenom d ti v mate ské škole a žáci v základní škole, ale p išlo i
16 maminek na mate ské dovolené se svými d tmi do 3 let. V hern mate ské školy se budou
pravideln se svými d tmi scházet, aby nabyly pot ebné v domosti, p edaly si své zkušenosti
spole$n si zahrály i zacvi$ily. Svoji $innost zahájil ve spolupráci se Spole$ností pro d ti
rodinu a volný $as z Ostravy „Naschvální$ek“. Jsem velmi rád, že byla zahájena $innost
mate ského centra a p ál bych si, aby se stala zárodkem mnohem v tšího spole$enství lidí se
spole$ným zájmem o dobrou výchovu naší mladé generace.
V m síci zá í rovn ž za$al v sále KD kurs spole$enského tance. Pod vedením tane$ní
mistryn p. Budíkové s partnerem zdokonaluje s doprovodem hudební skupiny Klasik
tane$ní kroky 33 partnerských dvojic z Bohuslavic a nejbližšího okolí.
V m síci zá í se uskute$nily i plánované a dlouho p ipravované kulturn -spole$enské
akce. Již tradi$n m l vysokou úrove; 4. Strassenfest p ipravený ob$any bydlícími na ul.
Školní a P. Bezru$e. D kuji Antonínu Vitáskovi, který na za$átku p esv d$il blízké i
vzdálen jší sousedy. Velké pod kování vyslovuji všem ob$an*m jmenovaných ulic za
nápaditost, ob tavou p ípravu a pr*b h slavnosti, kterou p ipravili pro spoluob$any i
návšt vníky obce z okolí. A bylo jich opravdu hodn a nešet ili chválou.
Další významnou akcí byla návšt va zástupc* družební obce Závažná Poruba v $ele se
starostou obce p. Pavlem Baránim s manželkou. Na slavnostním jednání se $leny obecního
zastupitelstva bylo p ipomenuto 35. leté výro$í zahájení spole$ných setkání a slavnostn
podepsána dohoda o vzájemné spolupráci. Následovalo krásné kulturní vystoupení ženského
p veckého sboru a folklórního souboru Po@udnica ze Závažné Poruby, folklórního souboru
Bejatky ze Štítiny a domácích Vlašanek. Spole$né setkání zástupc* a ob$an* obou
družebních obcí pokra$ovalo ve$erní tane$ní zábavou. V ned li si naši hosté prohlédli
Zámek v Hradci nad Moravicí a po spole$ném ob d a srde$ném rozlou$ení odjeli dom*.
Setkání splnilo sv*j cíl. Došlo k prohloubení vztah* i k navázání dalších i neformálních
osobních kontakt*, které jist p isp jí k rozvoji vzájemné spolupráce obou obcí.
Poslední zá ijový víkend uspo ádali dobrovolní hasi$i posezení s hudbou v hasi$ské
zbrojnici. Ješt jednou d kuji všem, kte í se podílejí na po ádání spole$enských akcí v obci i
vám ob$an*m, kte í p ijímáte pozvání a t chto akcí se zú$ast;ujete. Významnou m rou tak
podporujete ob$anský život v obci, p ispíváte ke zvyšování úrovn spole$enského života a
vzájemného dobrého soužití ob$an* v naší obci
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A co se v p ipravuje v íjnu a dalších m sících. V sobotu 4. 10.2008 vystoupí
bohuslavická schola na 3. Setkání schol Hlu$ínska v kostele v Darkovicích. V pátek 10. 10.
2008 bude v KD v Bolaticích pok t no 2. CD písní v hlu$ínském ná e$í. CD nazpívaly
soubory m st a obcí Hlu$ínska. Pod vedením nadšence hlu$ínského folklóru Rudolfa Engie
Kurky se na natá$ení za naši obec podílely Vlašanky s muži chrámového sboru. V pátek 17.
10. a v sobotu 18. 10. se uskute$ní volby do krajského zastupitelstva. V ned li 19. 10. u
p íležitosti Bohuslavického krmáše slavnostn posv tíme nový misijní k íž v areálu kostela
Nejsv t jší Trojice. Obnovíme k íž, který dosud neznámý vandal pod ezal v lo;ském roce.
Ve ejné jednání obecního zastupitelstva bude ve $tvrtek 23. 10. v 18.00 hod v banketní
místnosti spole$enského domu. V pátek 24. 10. po ádají nadšenci rockové hudby v sále
spole$enského domu další Bohuslavické Rockobití. V sobotu 25. 10. jsou zváni všichni
rodi$e s novoroze;aty do banketní místnosti spole$enského domu na tradi$ní vítání nových
ob$ánk* obce. Na pátek 31. 10. je p ipravováno Oldies párty. V m síci listopadu v ned li 9.
11. se v 16.00 hod v sále KD p edstaví divadelní soubor ŠAMU ze Štítiny s komedii ze
sou$asného života s názvem „Otylka“. Pro živnostníky a podnikatele je na 11. 11. v 18.00
hod p ipravován seminá s da;ovým poradcem. Neformální setkání obecního zastupitelstva a
pracovník* obecního ú adu s partnery jako výraz pod kování za práci v zastupitelstvu pro
ve ejnost a ob$any je p ipravováno na pátek 14. 11. 2008. V tento den 14.11.2008 od 17.00
hodin se uskute$ní v banketní místnosti kulturního domu p ednáška MUDr. Hajduškové na
téma „V$elí produkty a jejich využití ve výživ $lov ka“, kterou po ádají spole$n naši
zahrádká i a v$ela i. Folklórní soubor Vlašanky vystoupí v ned li 16. 11. na tradi$ním
setkání folklórních soubor* „Kolaja“ v Hati. Ve $tvrtek 20. 11. se uskute$ní v 18.00 hod pro
ob$any seminá na téma „První pomoc“. A v pátek 21. 11. bude ukon$en v sále KD tane$ní
kurs slavnostní záv re$nou. O všech jmenovaných akcích budete ješt informování plakáty,
relacemi v rozhlase a informací na internetu. Kulturní komise p i rad obce už plánuje akce
na prosinec. Bližší podrobnosti budou uvedeny v dalších $íslech zpravodaje.
V posledních ádcích bych se cht l zmínit ješt o dvou v cech, které mají negativní
vliv na život v naší obci. Prvním jevem je p ibývající ned lní práce na stavbách a pozemcích
a zahradách rodinných dom*. V minulosti byla ned le na Hlu$ínsku i v naší obci výhradn
dnem odpo$inku. Pro v ící ob$any byla samoz ejmá ú$ast na bohoslužb v kostele. P ál
bych si a nejenom já, aby odkaz p edk* byl zachován. Vyzývám proto vás ob$any, aby jste
upustili od ned lní práce zejména takové, která ruší sousedy a ostatní spoluob$any
v odpo$inku a slavení tradi$ní ned le. Taková tolerance ur$it p isp je k lepšímu
porozum ní a soužití v naší obci. Omezení práce v ned le a svátky se dá rovn ž ešit
vydáním obecn závazné vyhlášky. Osobn však dávám p ednost osobnímu rozhodnutí p ed
ú edním vydáním zákazu.
Druhým jevem je zhoršení kvality ovzduší v souvislosti s nadcházejícím podzimem a
zimou. A hned na za$átku dostalo v tší využití plynu a tím zachování $istoty ovzduší tvrdou
ránu. Z médií jsme se dozv d li nep íznivou zprávu o zdražení plynu o více jak 10 %. Plyn,
kterým ješt p ed n kolika lety topila v tšina domácností, se stává ekonomicky nep ijatelný.
Pln chápu ob$any, kte í volí vytáp ní levn jšími palivy, protože drahý plyn jim nedovolí
napjatý rodinný rozpo$et. Nikdy však do kotle nedávejte odpady a v*bec plasty, jejichž
spalováním vznikají nebezpe$né chemické látky, které nezvratn poškozují zdraví našich d tí
a nás všech. A $isté ovzduší, rozhodující podmínka pro zachování našeho zdraví, by m lo
být nejvyšší prioritou. Zdraví p ijímáme jako samoz ejmost a jeho zásadní význam pro
kvalitu života si uv domujeme až p i jeho ztrát . A to už bývá $asto pozd .
-2-

Zpravodaj obce Bohuslavice

íjen 2008

Z jednání rady obce dne 22. 9. 2008
Kontrola usnesení
Výsledky hospoda ení obce za 01-8/2008
Investi$ní výstavba – stavby
o Obecní d*m Bohuslavice, p edání žádosti o dotaci
o Dokon$ení Kilovny, úprava komunikace, kuchy;ská linka, zásobník teplé vody
o Náhrada luxfer* a vým na oken v t locvi$n , osv tlení, kontrolní prohlídka
provedena 28. 8. 2008 - bez závad, vydán kolauda$ní souhlas
o Školní h išt , skate prvky, problémy s grafiti
o Pišt ní a prohlídka kanalizace, ul. Polní, zjišt n úsek zalitý betonem
o Dopravní zna$ení, chybí vyjád ení M Ú Hlu$ín
o Oprava a rekonstrukce Lu$ní, vícepráce, termín dokon$ení a p edání
o Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, vydáno stavební povolení, p esun
realizace do p íštího roku, Odbo$ka z Polní, požadavek M Ú Hlu$ín, odbor
dopravy na výhybnu – úzká komunikace delší než 100m, schválení v cného
b emene, smlouva na inž. $innost p. Ptá$ek
o KD, vým na oken a zateplení, zam ení KD, vyhodnocení nabídek na projekt, po
up esn ní uzav ení smlouvy na vypracování projektové dokumentace
o ZŠ a MŠ Bohuslavice, šikmé st echy, vým na oken dve í, a zateplení
fasády, vyhodnocení nabídek na projekt, po up esn ní uzav ení smlouvy na
vypracování projektové dokumentace
o Žádost o vybudování inženýrských sítí na parcelu 715/1, schváleno vydání
zamítavého stanoviska
Zahájení projednávání Návrhu zadání ÚP Dolní Benešov – zm na $. 3, p ipravovanými
stavbami není dot$ena obec Bohuslavice, zaslat požadavek na za azení stezky pro p ší a
cyklisty
Prodej parcely 1554/10, vyhlášena výzva na p edložení nabídky, zástavba stav. parcely
1702/1, projednat alternativy zástavby s p. A. Šebestíkovou
Zahájení prací geodetického zam ení a projektové dokumentace Komplexních
pozemkových úprav, úprava hranic katastru mezi D. Benešovem a Bohuslavicemi (pr*b h
hranic katastru rybníky)
Pasport stávající kanalizace obce Bohuslavice, p edán $istopis dom ení stávajícího stavu
a pasportu kanalizace
Organiza$ní v ci:
o Informace o zm n
provozních hodin pro ve ejnost na Pošt
v Bohuslavicích, nesouhlasné stanovisko rady zaslat Peské pošt , s. p.
o Informace o mimo ádném sn mu SOMH,
o Centrum pro rodinu a dít , zahájení práce mate ského centra
„Naschvální$ek“
o Sb r VO + NO, vyhodnocení, Recyklohraní ZŠ a MŠ nezaslala p ihlášku
o Instalace bankomatu v obci, ov it bližší podmínky
o Žádost o dotaci – Spolek rybá *, Chrámový sbor Bohuslavice – 20.000,p ísp vek na jednotné oble$ení, Mate ské centrum Naschvální$ek - 200,K$/dít
o Jubilanti v roce 2009, zakoupení dárk*
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Vyhodnocení kulturních akcí, plán akcí na nejbližší období, Rockobití –
cenová kalkulace
Inzerce obce v Avízu, odmítnout nabídku
Organiza$ní zajišt ní voleb do krajského zastupitelstva ve dnech 17. a 18.
10. 2008, volební komise
Sm rnice o zaokrouhlování pen žních $ástek (ukon$ení platnosti 0,50 K$),
Sm rnice o evidenci hmotného dlouhodobého majetku nad 3.000,- K$
Zajišt ní odvozu smetníku ze h bitova
Volby do krajského zastupitelstva

Letošní volby do krajského zastupitelstva se uskute$ní v pátek 17. a v sobotu 18. íjna.
Volební místností v naší obci bude banketní místnost Kulturního domu Bohuslavice se
vstupem z p edsálí. V našem kraji se o p íze; voli$* bude ucházet 15 politických stran, hnutí
a koalic. Každý ob$an dostane p ed volbami do své poštovní schránky 15 volebních lístk*.
Pokud by se nedopat ením stalo, že volební lístky nebyly doru$eny úpln nebo nebyly
doru$eny v*bec, m*že si voli$ lístky vyzvednout ve volební místnosti. Pro ov ení totožnosti
si musí voli$ vzít s sebou platný ob$anský pr*kaz nebo cestovní pas Peské republiky. A jak
správn volit? Voli$ si vybere z doru$ené sady jeden volební lístek strany, kterou hodlá volit.
P ed vložením do ú ední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti od volební komise, m*že
lístek upravit tak, že zakroužkováním po adového $ísla nejvýše u $ty kandidát* uvedených
na tomto volebním lístku vyzna$í, kterému z kandidát* dává p ednostní hlas. P*vodní nebo
opravený lístek vloží do ú ední obálky a vhodí do p ipravené urny.
Vybavení cyklostezek na Hlu ínsku.
Sdružení obcí Hlu$ínska získalo finan$ní dotaci na dovybavení cyklostezek na
Hlu$ínsku. Naše obec získala z tohoto projektu dv kompletní odpo$inkové sestavy a sadu
zna$ek. Jedna sestava skládající se ze stolu, lavi$ek a stojanu s mapou bude umíst na
v par$íku s pomníkem sov tských letc* s možností atraktivního výhledu p es Špakovský
rybník na v ž kostela Nejsv t jší Trojice. Druhá sestava bude umíst na u to$ny na konci
obce sm rem na Závadu. P ál bych si, aby instalované za ízení dlouho sloužilo k odpo$inku
projížd jícím cyklist*m a nebylo p edm tem vandalských nájezd*.
Vzd'lávací kurs starost( Hlu ínska
Sn m Sdružení obcí Hlu$ínska schválil uspo ádání t ídenního seminá e pro starosty
m st a obcí Hlu$ínska. Seminá se uskute$ní od 12. do 14. 11. 2008 v Hotelu Belária
v Hradci n. Moravicí. Na seminá i budou probírány možnosti získání dotací pro rozvoj obcí,
problematika rozpo$tového ur$ení daní a sestavení rozpo$t* na p íští roky, otázky
elektronizace ve ejné zprávy, práce ú adu a ú edník*, oblasti informovanosti ve ejnosti a
práce s médií. Starostové se také dozví jak se správn chovat, jak vystupovat na ve ejnosti.
Ur$it dojde k p edání vzájemných dobrých i špatných zkušeností.
Ing. Kocián, starosta
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Vyhodnocení dotazníkového šet ení – retardery na ulici Polní.
V m síci zá í prob hlo dotazníkové šet ení na ulici Polní, ve kterém ob$ané
posuzovali ú$innost a smysluplnost instalace retarder* v minulém roce. Dotazníky byly
rozdány ob$an*m ulice Polní starším 18 let v úseku od pana Jana Gregora po paní Elišku
Kopeckou. Vyjád it sv*j názor tak mohlo 144 ob$an* bydlících v této $ásti obce. Termín
odevzdání vypln ných dotazník* byl do 30. zá í. K uvedenému datu se k problematice
vyjád ilo 85 obyvatel, což p edstavuje 59 % z celkového po$tu oslovených. Vysoké procento
návratnosti je d*kazem zájmu obyvatel o d ní na této ulici. Vyhodnocení dotazníkového
šet ení bude na programu p íštích jednání kontrolního výboru, rady a zastupitelstva obce.
Zn ní otázek, po$et odpov dí a výsledky šet ení:
1. Domníváte se, že instalace retarder* snížila po$et projížd jících vozidel na této ulici. 85
ano
spíše ano
spíše ne
ne
nedokážu posoudit
48
13
8
16
0
56,5 %
15 %
9,5 %
19 %
0
2. Myslíte, že instalace retarder* zvýšila bezpe$nost uživatel* této komunikace.
85
ano
spíše ano
spíše ne
ne
nedokážu posoudit
54
14
7
8
2
64 %
16,5 %
8%
9,5 %
2%
3. Má p ejížd ní retarder* p im en nízkou rychlostí negativní vliv na technický stav
vozidel.
85
ano
spíše ano
spíše ne
ne
nedokážu posoudit
12
8
11
44
10
14 %
9%
13 %
52 %
12 %
4. Má p ejížd ní retarder* vozidly negativní vliv na statiku dom*.
ano
spíše ano
spíše ne
ne
9
0
6
51
11 %
0
7%
62 %

82
nedokážu posoudit
16
20 %

5. Z celkového pohledu považuji umíst ní retarder* za správný krok.
ano
spíše ano
spíše ne
ne
56
13
5
11
66 %
15 %
6%
13 %

85
nedokážu posoudit
0
0

Mgr. Pavel Dominik, místostarosta
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ZŠ a MŠ Bohuslavice, p ísp'vková organizace
Zájmové kroužky – školní rok 2008/2009
Název kroužku
Modelování a keramika
Tane$ní kroužek I
Angli$tina pro nejmenší
D tský klub
Vlastiv dný kroužek
Cvi$ení z $es. jazyka a matematiky
Tane$ní kroužek II
Školní $asopis
P íprava na p ij. zkoušky z PJ
P íprava na p ij. zkoušky z M
Florbal – ml. žáci
Florbal – st. žáci
Košíková
Vybíjená
Odbíjená
Zem pisný
Dopravní
Šachy

Konání kroužku
Úterý - 13,00
Pond lí – 13,00
Ptvrtek – 12,00
Pond lí - 12,40
St eda - 13,30
Ptvrtek - 12,45
Pond lí – 13,45
Nepravideln
St eda – 7,00
Ptvrtek 13,50
Pond lí – 13,50
Pond lí – 15.00
Úterý – 13,45
St eda – 13,30
Ptvrtek – 13,45
Pátek – 14,30
St eda – 15,00
Pátek – 13,45

Vedení kroužku
L. Lasáková
N. Jarošová
N. Jarošová
M. Valachová
G. Riemerová
I. Václavková
I. Václavková
K. Poštulková
Z. Prokšová
A. Kupková, K. Poštulková
A. Hampel
A. Hampel
A. Hampel
A. Hampel
A. Hampel
A. Hampel
A. Hampel
A. Hampel

Mgr.Dagmar Fojtíková, editelka školy
Sportovní d'ní ve škole
Šachy
Aktivní šachový klub TJ MSA Dolní Benešov uspo ádal v sobotu 27. zá í 2008 již 22. ro$ník
„Memoriálu K.Osman$íka v rapid šachu“. V tomto otev eném mezinárodním turnaji hrálo
sto t icet šest hrá$ek a hrá$* všech v kových i výkonnostních kategorií - od nejmenších d tí
až po seniory, od neregistrovaných nadšenc* až po mistry této hry. Naši školu a obec
zastupovali T. Kriebel (VII.t3.), P. Prchala (VIII.t3.), J. Kubík, V. Mi ka a F. Vitásek
(V.t3.).
Po devíti kolech turnaje za$alo vyhlašování a odm ;ování t ch nejlepších v jednotlivých
kategoriích. Naši reprezentanti nevyšli naprázdno. Tadeáš KRIEBEL obsadil 13. místo
celkov , 3. místo v okresním p eboru a 1. místo v kategorii do $trnácti let,
Patrik PRCHALA skon$il na 11. míst9 mezi $trnáctiletými a 1. místo mu pat í mezi
neregistrovanými. J. KUBÍK byl na 14. míst9 a V. MI<KA na 16. míst9 v kategorii
$trnáctiletých a F. VITÁSEK v kategorii do deseti let obsadil 8. místo.
Na za átku nové sezóny si nevedli naši žáci špatn9 a všem pat3í velká pochvala!
Na záv r bych m l menší p ání. Zájemc* o tuto krásnou hru je málo, a proto bych apeloval
na adresu rodi$*, aby poslali d ti - d v$ata i chlapce - do šachového kroužku.
Mgr. A.Hampel
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SK Bohuslavice
„A“ mužstvo
Podzimní fotbalová sezóna pokra$uje a našemu „A“ mužstvu se v pr*b hu zá í
poda ilo vybojovat pouze jedno vít zství. Na domácím trávník* jsme porazili celek 1. BFK
Frýdlant nad Ostravicí 3:0, když všechny branky padly ve druhém polo$ase. Za naše
mužstvo se trefil 1x Bun$ek a 2x Kretek.V dalších zápasech jsme úsp šní nebyli, prohráli
jsme na h išti TJ Krnov v pom ru 3:2, kde naše branky zaznamenali Pavlík a Kretek.
Následující zápas jsme podlehli v Pusté Polomi domácímu mužstvu 1:0. Po tomto zápase
následoval výše zmín ný vít zný zápas a poté jsme sehráli ve st edu 24.9. v domácím
prost edí vložené utkání s FK Baník Albrechtice, ve kterém jsme nesta$ili na našeho soupe e
a odešli poraženi v pom ru 0:3. V posledním zá ijovém zápase jsme zajížd li do Nového
Ji$ína na h išt vedoucího mužstva krajského p eboru, kde jsme prohráli 3:1. Naši branku
vst elil Bun$ek.
Na neúsp šných výsledcích se z velké míry podepisuje zran ní našich hrá$*, úzký
hrá$ský kádr a v neposlední ad už v minulém vstupu zmi;ované dopln ní mužstva. Zveme
naše p íznivce na další zápasy a doufáme, že spole$n s Vámi se do$káme zlepšených
výkon* a následn úsp šných výsledk* našeho mužstva.
Výsledky:
TJ Krnov - SK Bohuslavice
3:2
branky: Pavlík, Kretek
Pustá Polom – SK Bohuslavice
1:0
SK Bohuslavice – 1.BFK Frýdlant n. Ostr.
3:0
branky: Bun$ek, Kretek 2x
SK Bohuslavice – FK Baník Albrechtice
0:3
Nový Ji ín – SK Bohuslavice
3:1
branky: Bun$ek
Arnošt Štefek – tajemník SK
Dorost
V zá í se nám p íliš hern neda ilo. Na domácí p*d jsme p ivítali Šilhe ovice, kterým
jsme, tak ka bez boje, darovali 3 body po chybách našich hrá$*. Utkání jsme prohráli 0:2.
Poté nás $ekaly 2 zápasy venku. V Darkovicích jsme již v úvodu zápasu vedli díky rychlým
gól*m Vojty Janoše a Petra Dominika. Bohužel jsme v záv ru první p*le inkasovali po
standardní situaci. Ve druhém polo$ase jsme doplatili na p íliš zataženou obranu, kdy nás
soupe ofenzivní hrou válcoval. V záv ru zápasu se Darkovicím povedlo p ekonat naši
obranu podruhé. V utkání jsme remizovali 2:2. V sobotu 27.9. jsme zajížd li do Krava , kde
jsme se utkali s rezervním týmem dorostu. Vyrovnaným soupe em jsme byli pouze 20 minut,
po první inkasované brance nás Krava e již k ni$emu nepustily. Za$ali jsme upadat zejména
fyzicky, nakonec jsme z trávníku odcházeli s debaklem 6:1. Branku Bohuslavic vst elil
Vojt ch Janoš. Snad se nám v nadcházejících zápasech povede lépe.
V tabulce se nacházíme po 6 odehraných kolech s 5 body na 10. míst okresní sout že.
Výsledky:
SK Bohuslavice – TJ Šilhe3ovice
0:2
TJ Darkovice – SK Bohuslavice
2:2
branky: Petr Dominik. Vojt ch Janoš.
Krava3e „B“ - SK Bohuslavice
6:1
branka: Vojt ch Janoš.
Trenér dorostu Jan Cigán
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„B“ mužstvo
„B“ mužstvo sehrálo v zá í $ty i utkání III.t ídy okresní sout že.
Nejprve odehrálo tradi$ní derby v Píšti s místním „B“ týmem. Hned na za$átku utkání
se trefil z p ímého kopu Daniel Buhla. Po p*lhodin hry p ekonal domácího branká e
Juchelku ješt Ji í Blokša a zajistil host*m dvoubrankové polo$asové vedení. Druhá p*le
byla ve znamení snahy domácích o korigování výsledku. To se jim poda ilo deset minut p ed
koncem po prom n né penalt .
V dalším utkání naše rezervní mužstvo p ivítalo na svém h išti Old išov „B“. Souboj
dvou celk* na špici tabulky sliboval vyrovnanou partii. Hosté na za$átku utkání ú$inn
kombinavali a n kolikrát se dostali k nebezpe$nému ohrožení domácí branky. Ude ilo však
na druhé stran . Po nápadité kolmici Josefa Kocura mezi hostující obránce zajistil Ji í Blokša
domácím vedení. Ve druhém polo$ase se snažili hosté utkání vyrovnat, ale domácí se
ubránili. Pojistku v podob druhé branky p idal v nastaveném $ase Tomáš Hruška.
Následoval zápas v Háji ve Slezsku „B“. První polo$as st etnutí za$al n kolika
šancemi domácích hrá$*. Ke konci prvního polo$asu se za$ali osm lovat i hosté a t sn p ed
koncem první $ásti hry vst elil po centru Ji ího Blokši hlavou branku Ji í Kocián. Domácí
hned po p estávce srovnali skóre. Jednobrankové vedení host*m vrátil výstavní st elou
z p ímého kopu do šibenice Ji í Blokša. Jednobrankové vedení hosté však neudrželi a t i
minuty p ed koncem utkání inkasovali vyrovnávací branku na 2:2
V posledním zá ijovém utkání odcestovalo „B“ mužstvo k duelu do Sudic. Po brance
Daniela Buhly hned v 1. minut se nechali ukolébat a domácí t emi brankami po chybách
obrany oto$ili vedení na svou stranu. Po korigování Tomášem Chlop$íkem p idali domácí
další dv branky. Skóre na kone$ných 5:3 hlavou upravil Jan Lampa. Nutno íci, že domácí
nás p ehráli p ímo$arou kombina$ní hrou bez zbyte$ných chyb a zasloužen získali 3 body.
„B“ mužstvo se po 7 odehraných kolech s 13 body d lí o 1. místo okresní sout že III.
t ídy s Old išovem „B“.
Výsledky:
TJ Slavia PíšM „B“ - SK Bohuslavice „B“
1:2 (0:2)
branky: 7. Daniel Buhla, 32. Ji í Blokša.
SK Bohuslavice „B“ – TJ Moravan Ol3išov
2:0 (1:0)
branky: 22. Ji í Blokša, 91. Tomáš Hruška
TJ Háj ve Slezsku „B“ - SK Bohuslavice „B“ 2:2 (0:1)
branky: 44. Ji í Kocián, 66. Ji í Blokša.
TJ Sokol Sudice - SK Bohuslavice „B“
5:3 (2:1)
branky: 1. Daniel Buhla, 70. Tomáš Chlop$ík, 89. Jan Lampa.
Žáci
Žáci sehráli v zá i t i st etnutí okresní sout že. Bohužel všechna svá utkání prohráli.
Doma se Strahovicemi a Darkovicemi prohráli shodn 1:9 a v Hn vošicích prohráli 3:0.
Žáci jsou po 3 odehraných kolech bez bodu na posledním míst tabulky okresní
sout že.
Výsledky:
SK Bohuslavice – TJ Darkovice
1:9
TJ Hn9vošice – SK Bohuslavice
3:0
SK Bohuslavice – TJ Strahovice
1:9
-8-

Zpravodaj obce Bohuslavice

íjen 2008

Mini žáci
Mini žáci odehráli v zá í p t utkání. Nejprve porazili doma Old išov 4:0, následn
prohráli doma s Bolaticemi 0:5 a v Dolním Benešov 3:1. Poté prohráli v Pusté Polomi 2:1 a
doma rozst íleli Hlu$ín „B“ 13:1.
Mini žáci jsou po 6 odehraných kolech se 6 body na 7. míst okresní sout že.
Výsledky:
SK Bohuslavice – TJ Moravan Old3išov
4:0
SK Bohuslavice – TJ Bolatice
0:5
FC MSA Dolní Benešov – SK Bohuslavice
3:1
SC Pustá Polom – SK Bohuslavice
2:1
SK Bohuslavice – FC Hlu ín „B“
13:1
Aktuální výsledky utkání všech mužstev SK Bohuslavice sledujte v aktualitách na
obecních webových stránkách http://www.bohuslaviceuhlucina.cz, kde pod odkazem Sport
v menu najdete i rozpis utkání se všemi výsledky dosud odehraných utkání jednotlivých
mužstev klubu.
Ji í Kocián
ádky z ledního hokeje
V zá í odehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice t i utkání AHL.
V úterý 9.9. odehráli utkání 2. kola AHL proti HC Monaco Kouty. V zápase si
bohuslavi$tí hokejisté vypracovali mnoho brankových p íležitostí, zradila je však koncovka a
o výsledek se tak museli strachovat až do úplného záv ru. V n m se soupe pokoušel i o
power-play, ale výborn chytající branká Bohuslavic mužstvo v koncovce vít zného zápasu
podržel.
V úterý 16.9. odehráli naši hokejisté utkání 3. kola AHL proti nová$kovi sout že, HC
Kozmice. Utkání to bylo velice vyrovnané. Do poslední t etiny vstupovali bohuslavi$tí
s dvoubrankovým náskokem. Soupe však snížil a snažil se vyrovnat. To se však nepoda ilo
a naši hokejisté udrželi t sn vít zství 2:1.
V úterý 23.9. odehráli bohuslavi$tí hokejisté utkání 4. kola AHL proti Horní Lhot .
První t etina byla poznamenána naším $astým vylu$ováním. Dvakrát jsme dokonce
hráli v dvojnásobném oslabení. I p es $astou hru v oslabení to však byli bohuslavi$tí, kdo
vst elil první branku. Do druhé t etiny jsme vstoupili již disciplinovan ji, což se hned
projevilo množstvím šancí a dv ma vst elenými brankami. Poslední t etina již byla ve
znamení rychlých protiútok* našich hrá$* do otev ené obrany soupe e ozdobených t emi
brankami.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Monaco Kouty 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Branky Bohuslavic: Jakub Kocur 2, Radek Theuer, Libor Kubík.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Kozmice
2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Branky Bohuslavic: Martin Theuer, Marek Wilpert.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Horní Lhota
6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Branky Bohuslavic: David Kocur, Tomáš Dominik, Jakub Kocur, Dalibor Foldyna,
Martin Theuer, Šimon Cigán.
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Aktuální tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Pas Man$aft
3. HC Monaco Kouty
4. HC Bohuslavice
5. HC Bolatice
6. HC Isotra
7. HC Kozmice
8. HC STK
9. HC Št pánkovice
10. HC Horní Lhota
11. HC Záb eh
12. HC Derby Kouty
13. HC Mexiko

4
5
5
4
3
5
5
4
5
5
5
4
4

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

0
0
1
0
0
3
1
0
1
0
0
1
1

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

49:9
30:14
17:6
15:10
14:7
12:26
17:20
19:12
17:38
14:24
15:29
6:21
15:24

íjen 2008

8
8
7
6
6
5
5
4
3
2
2
1
1

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v íjnu:
So 4.10.2008 13:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
Út
7.10.2008 18:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
Po 13.10.2008 20:30 HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Út
21.10.2008 18:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
Ne 26.10.2008 17:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Št pánkovice
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování sout že
a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umíst ny na webových
stránkách obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport.
Ji í Kocián
Z inností hasi (
Vážení spoluob$ané, dovolte mi, abych provedl zhodnocení uplynulé letní sezony v
$innosti místních hasi$*.
Pinnost místního sboru dobrovolných hasi$* se v letním období p evážn
soust edila na ú$ast v hasi$ských sout žích dív$ího družstva. Vzhledem k povinným
pracovním $innostem n kterých $lenek družstva v období prázdnin, jsme již neabsolvovali
tolik sout ží, jako v p edcházejících létech. I p es tyto problémy jsme získali n kolik
dobrých umíst ní. Velkým úsp chem, i když se družstvo umístilo na t etím míst za
výbornou Borovou a Svobodou, bylo umíst ní v Poháru odborné rady velitel*, po ádanou
Okresním sdružením hasi$* v Opav , kdy za naším družstvem bylo dalších 6 sout žících
družstev.
Vzhledem ke skute$nosti, že se podzim ohlásil spíše, než se o$ekávalo, projevilo se to
i na zdraví n kterých $lenek a tím vznikly problémy s ú$astí na sout žích, jelikož se pracuje
s vodou a další nachlazení necht l nikdo riskovat, proto byly n které sout že vypušt né.
Poslední hasi$ská sout ž prob hla v T ebovicích dne 12.9.2008, kdy se jednalo o no$ní
- 10 -

Zpravodaj obce Bohuslavice

íjen 2008

sout ž a sout žní družstvo obsadilo 3. místo. V p edcházejících sout žích sout žní družstvo
pouze jednou nedokázalo požární útok dokon$it, v ostatních p ípadech, byly sout že ádn
ukon$eny a n které i ocen ny.
Další akce po ádané hasi$i se již odehrávaly v areálu hasi$ské zbrojnice, kde první
prob hla v m síci $ervenci a byla spojená s posv cením zásahového vozidla TATRA 815
CAS 32 s následným posezením u hudby. Jelikož m la tato akce velký ohlas, bylo další
posezení s hudbou p ipraveno na 27.9.2008.
Mimo po ádaní spole$enských akcí pro ob$any, hasi$i také ve dvou p ípadech
zasahovali u požáru obilí v katastru obce Bohuslavice s použitím již nov za azeného vozidla
TATRA 815. P ed tímto ostrým výjezdem, se $lenové zásahové jednotky ve svém volném
$ase p ipravovali a seznamovali s touto technikou, aby v p ípad pot eby byli schopni
techniku dob e ovládat, a tím i splnit svou povinnost v záchran majetkových hodnot,
p ípadn lidských život*.
V n kolika p ípadech byla odstran na nebezpe$ná vosí a sršní hnízda a v jednom
p ípad byla vy$erpána studna u rodinného domku p ed nast hováním nových obyvatel
obce.
V záv ru bych cht l pod kovat všem ob$an*m, kte í podpo ili hasi$e p i jejich
akcích a doufám, že se v p íštím roce op t v tak hojném po$tu setkáme na dalších akcích.
Lasák Robert - starosta SDH
Manusch Jan - velitel zásahové jednotky
Moslerová Andrea - velitel sout žního
dív$ího družstva
Basketbal v Bohuslavicích
V naší obci bylo dlouholetou tradicí páte$ní setkávání p íznivc* basketbalu v
t locvi$n základní školy. Díky nedostatku mladých hrá$* a postupnému ukon$ování kariéry
ze strany starších basketbalist* se tato tradice p erušila. Te[ se ale znovu dala do kupy parta
nadšenc*, kterým basketbal chybí, a proto se rozhodla znovu trávit páte$ní podve$ery pod
vysokými koši. Rádi bychom touto cestou mezi sebe pozvali další basketbalové
nadšence.Podmínkou je v k 14 let a výše, alespo; obecná znalost základních pravidel
basketbalu a chu\ zahrát si, nikoli vyhrát za každou cenu. Budeme hrát v t9locvi n9 ZŠ
Bohuslavice každý pátek od 17.00 do 18.30 hod. a to od 17. 3íjna 2008 do konce b3ezna
2009. Poplatek za nájem t locvi$ny hradí všichni hrá$i bez výjimky, cena se ur$í podle výše
nájemného a po$tu ú$astník*. P i pravidelné ú$asti 10 hrá$* se bude pohybovat kolem 20,- 30,- K$ za každý pátek, žáci a studenti platí polovic. Každý hrá$ by m l mít s sebou halovou
nebo basketbalovou obuv, která ned lá šmouhy, jedno bílé a jedno barevné tri$ko pro
rozlišení tým* a v rámci možnosti také vlastní mí$. Pár mí$* snad k zap*j$ení budeme mít,
ale nebude jich mnoho. Pro bližší informace kontaktujte p. Josefa Placka - tel. 607 271 805.
T šíme se na Vás v pátek 17. íjna 2008 p ed 17.00 hod. u zadního vchodu do t locvi$ny (ze
školního h išt ).
za po adatele Josef Placek, DiS
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Rybá ský spolek Bohuslavice
Náš rybá ský spolek v podstat vznikl z party nadšenc*, kte í spolupracovali
s bývalým národním výborem, odborem vodního hospodá ství na obou rybnících. Po
sametové revoluci jsme v roce 1990 požádali o pronájem obou rybník* s tím, že se ustaví
rybá ský spolek, který bude obhospoda ovat rybníky, co se týká chovu ryb, b žné údržby
rybník* a jejich okolí. Obecní ú ad nám vyšel vst íc a tak na ustavující sch*zi budoucího
spolku byly vypracovány stanovy a po schválení obecním ú adem byly odeslány na
ministerstvo vnitra k ú ední registraci spolku. Tak od 25.5.1991 oficiáln vznikl
„RYBÁ_SKÝ SPOLEK BOHUSLAVICE“. Do spolku se tehdy p ihlásilo 32 $len*.
Postupn n kte í odcházeli, když spolek nenapl;oval jejich p edstavy a jiní se hlásili za nové
$leny.
Celý provoz a chod spolku ídí sedmi$lenný výbor, který se obnovuje vždy po dvou
letech.Výbor pracuje ve složení: p3edseda, porybný, pokladník, hospodá3 a t3i lenové
výboru. Nápl; práce rybá ského spolku spo$ívá p edevším v chovu ryb na obou rybnících,
dále, jak jist všichni ob$ané zjistili, v úprav a údržb okolí rybník*, kdy se postupn
stávají chloubou obce. Je stále co zvelebovat v údržb zelen i samotném provozním
hospodá ství, jak chatky, tak i skladu krmiva.
Akce spolku spo$ívají v jarním p elovu komory, kdy se rybí násada p elovuje po zim
do Špakovského rybníka. Do lo;ského roku jsme mnoho let po ádali v prvním prázdninovém
týdnu „DaTSKÉ RYBÁ_SKÉ ZÁVODY“, kdy mohly naše d ti vyzkoušet své rybá ské
um ní. Bohužel pro absolutní nezájem jsme tuto akci zrušili. Pro d ti ale po ádáme jinou
akci a to „TÁBORÁK“ na ukon$ení prázdnin. Toho se zú$ast;ují d ti a ob$ané jak z naší
obce, tak i širokého okolí. Další akci pro nás velikého významu po ádáme pro zájemce jak
z Bohuslavic, tak i okolních m st a obcí „VELKÉ RYBÁ_SKÉ ZÁVODY“. T chto závod*
se zú$ast;uje až 130 závodník* a jsou mezi rybá i oblíbené, o $emž sv d$í ú$ast závodník*
až z Ostravy, Frýdku-Místku, Opavy, Krnova a blízkého okolí. St žejní akcí celého
rybá ského roku je každoro$ní výlov Špakovského rybníka, který nám ukáže, jak dopadlo
celoro$ní snažení všech rybá * z Bohuslavic. Jsou léta, kdy je naše snaha bohat odm n na
krásnou rybou a bohatým úlovkem, ale jsou také léta, kdy „RYBA NEJDE“ a vynaložené
úsilí nesta$í na matku p írodu. B žná údržba rybník* a jejich okolí spo$ívá ve zpev;ování
b eh* rybník*, sekání trávy alespo; 3x ro$n , v o ezávání v tví vzrostlých strom* a n kdy
bohužel i kácením p estárlých a $asto i pro okolí nebezpe$ných strom*. Ty jsou pak
nahrazeny novou výsadbou. V sou$asné dob má náš spolek 29 $len* jen z naší obce. Zatím
nemáme problémy s obnovou $lenské základny mladými lidmi. Tento po$et rybá * je
dostate$ný pro dobrý chod celého rybá ského spolku.
Velkou a opravdu st žejní prioritou pro náš spolek je vybagrování Špakovského
rybníka. Tento rybník je opravdu“STARÝ“ a zanesený bahnem. Za n kolik málo let bude
t žké uchovat kvalitní rybu za podmínek, kdy v n kterých místech rybníka z*stává pouze 30
cm vody a až 50 cm bahna. Toto vybagrování rybníka bude stát velké peníze, ale bez n ho
budeme mít z chlouby obce jen zapáchající bahnisko ve st edu naší krásné obce. Jak víme,
všichni ob$ané Bohuslavic, když se procházíme po hrázi kolem rybník*, že zpevn ní
stávajících cest se bude muset ešit v blízké budoucnosti. Ko$árky i boty našich maminek,
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které využívají klidu v okolí rybník*, dostávají po ádn zabrat a d tské kolob žky a t íkolky
se tam nedají použít v*bec.
Záv rem chci pop át všem ob$an*m naší obce, aby v okolí našich rybník* vždy
nacházeli klid a pot šení z krásy naší p írody a aby jim ryba z našeho rybníka p ipomínala,
že rybá i z Bohuslavic svého koní$ka d lají rádi a s láskou.
Jan Birtek, Rybá ský spolek Bohuslavice
Kultura
Náboženský život (7.)
V íjnu vévodí kalendá i sv. Hedvika – vévodkyn .
Narodila se r. 1174 na zámku v Andechsu (N mecko) na Amberském jeze e. Do
d jin však tato dcera hrab te Bertholda IV. vešla jako Hedvika Slezská.
Už jako malé dít byla na výchovu sv ena benediktinkám do kláštera v Kitzingenu.
Když jí bylo dvanáct let, byla svým otcem z mocenských a politických zájm* provdána
za vévodu Jind icha I. Manželství bylo š\astné. Již ve $trnácti letech se Hedvice narodilo
první dít . Postupn p ibylo dalších šest d tí. Po porodu sedmého dít te požádala
Hedvika svého muže, aby s ním mohla žít v manželské zdrženlivosti. Jind ich I. vyhov l
touze své ženy a respektoval její p ání. Až do Jind ichovy smrti v roce 1238 žili manželé
spolu ve št stí a harmonii.
Hedvika, bohatá vévodkyn , se po celý sv*j život v novala blahu svého poddaného
lidu a prohloubení jejich k es\anské víry. Vedle $etných nemocnic a r*zných
ošet ovatelských ústav* založila také slavný klášter cistercia$ek v T ebnici na sever od
Vratislavi (dnes Polsko). Byl to první ženský klášter ve Slezsku.
P es její bohulibé skutky musela Hedvika prožít mnoho útrap. Její rodný zámek byl
zni$en a její sestra Gertruda padla za ob t vražednému p epadení. R. 1238 jí zem el
manžel a o t i roky pozd ji padl v bitv proti Tatar*m její nejstarší syn Jind ich II. Po
synov smrti se uchýlila do t ebenického kláštera, kde 15. íjna 1243, p esn ve svých
70ti letech zem ela. Ve svém oblíbeném klášte e našla i sv*j poslední pozemský
odpo$inek v nádherném sarkofágu. Krátce po smrti byla 26. b ezna 1267 svato e$ena
papežem Klimentem IV.
Sv. Hedvika je zobrazována jako vévodkyn , n kdy také jako cisterciácká
eholnice. Pasto drží na ruce model kostela, n kdy se modlí p ed k ížem a dává almužnu.
Také je n kdy zobrazována s mariánskou sochou nebo obrazem, ale i s botami v ruce,
protože ráda $asto chodívala bosá.
Je uctívána jako patronka Slezska. P i vzniku naší ostravsko-opavské diecéze byla
prvním biskupem F.V. Lobkoviczem vybrána jako patronka této diecéze.
Sv. Hedvice je zasv cen v Opav moderní kostel, který byl postaven již ve 30. letech
minulého století, ale vysv cen byl teprve v devadesátých letech. Nám nejbližší kostel
zasv cený této sv tici je nedávno postavený a vysv cený kostel v Darkovicích. I naše
farnost je vázána na svátek sv. Hedviky. V tento den slavíme výro$í posv cení našeho
kostela – krmáš. Její krásnou sochu máme v kostele umíst nou na podstavci vlevo
v presbytá i. A práv tu ji poznáte podle kostela, který drží na rukou.
- 13 -

Zpravodaj obce Bohuslavice

íjen 2008

Krásné a vznešené jméno Hedvika bylo v d ív jších dobách $asto dáváno p i k tu
d v$átk*m. Dnes je sice opomíjeno, ale jist zase p ijde doba, kdy si rodi$e všimnou
tohoto jména a znovu jim budou k tít svá narozená d v$átka.
Leo Dominik, kroniká
Inzerce:
Obec Bohuslavice nabízí ob$an*m ke koupi následující knížky o život na Hlu$ínsku:
Anna Malchárková - Kamenný sv dek
100,- K$
Lidie Rumanová - Kuty-Krava e a inše hlupoty
130,- K$
Anna Hamplová - Vzpomínky malé Anny
150,- K$
Vilém Pla$ek – Prajzáci, aneb k osud*m Hlu$ínska
180,- K$
Vilém Pla$ek – Prajzáci II
200,- K$
Moravskoslezský kraj - m sta, obce (historie, tradice, kultura aj)
350,- K$
CD Lidové písn z Hlu$ínska
80,- K$
Blahop ání
Blahop ejeme kolektivu samoobsluhy PJ $. 107 Bohuslavice pod vedením p. Margit
Hnilkové k získání titulu „Superprodejna roku 2007“
Blahop ejeme p. Tomáši Heidutzekovi, Okružní 151, Bohuslavice k ud lení nejvyšší
zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského, kterou získal za 40 bezp ísp vkových odb r* krve.
Darování vlastní krve pro záchranu života a zdraví je nejvyšším humánním projevem
$lov ka k $lov ku. D kujeme za uzdravené spoluob$any a celou naši spole$nost
Jubilanti obce Bohuslavice v íjnu 2008
Kocián Erhard

84 let

Štefková Alžb9ta

82 let

Cyrus Bernard

50 let

Tomí ková Hedvika

82 let

Kocurová Terezie

75 let

Prasek Viktor

70 let

Pinter Stanislav

50 let

Buhla Josef

60 let

Všem jubilant*m p ejeme do dalších let hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, št stí
a pohodu do dalších let.
Karla Krupová
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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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