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Vážení spoluobčané,
kvapem se nám přiblížil prosinec, poslední měsíc letošního roku a s ním i poslední
letošní zpravodaj. Zažili jsme i první sníh a s ním i problémy s jeho odklízením, o kterých
píšu na dalších stránkách našeho zpravodaje.
Velký zájem a příznivý ohlas mělo vystoupení Štítinského souboru ŠAMU s divadelní
komedií „Otylka“ i neformální setkání členů obecního zastupitelstva a zaměstnanců obce se
svými partnery jako výraz uznání a poděkování za práci pro obec a její občany. Úspěšné bylo
rovněž vystoupení souboru Vlašanky na festivalu folklórních souborů „Kolaja“ v Hati. Za
období dvouleté činnosti „Vlašanek“ se soubor zařadil mezi úspěšné pokračovatele lidových
tradic na Hlučínsku. Za nazpívání dvou CD Hlučínských písní společně s dalšímu soubory
z Hlučínska si zaslouží velké uznání. Vysokou společenskou úroveň a odezvu účastníků
měly i závěrečná kolona tanečního kursu a výstava „Kouzlo a vůně perníků uspořádaná první
adventní neděli. Je velká škoda, že další tři akce připravené obcí neměly náležitou odezvu
ve vyšší účasti občanů. Jak už přednáška daňového poradce Ing. Pavla Bednaříka, tak školení
první pomoci i přednáška o medu a jeho blahodárnému vlivu na člověka byly na vysoké
úrovni a účastníci si odnesli domů hodně potřebných informací a nových poznatků.
Celou podzimní část fotbalové sezóny 2008/2009 se nedařilo fotbalovým
reprezentantům naší obce. Jedině „B“ mužstvo dokázalo přehrávat své soupeře a drželo se na
předních místech tabulky. Ostatní mužstva v rozporu s dobrou tradicí kopané v naší obci,
kráčela od porážky. Je na funkcionářích trenérech a hráčích, aby si na valné hromadě
rozebrali příčiny neúspěchů a využili zimní přestávku a zvýšeným tréninkovým úsilím
překonali nastupující krizi.
V měsíci prosinci připravujeme ve spolupráci s Římskokatolickou farností v neděli 14.
12. 2008 v 15.00 hod tradiční adventní koncert Mládežnického dechového orchestru
z Dolního Benešova pod vedením Richarda Nováka. Výtěžek dobrovolného vstupného bude
odeslán na konto adventních koncertů. Dále to bude 20. 12. 2008 oblíbený tradiční vánoční
jarmark, s vánoční výstavkou, kterou letos připravuje mateřská škola, představení Živého
Betlému s možností převzetí Betlémského světla na Štědrý den 24. 12. 2008 a Vánoční
koncert chrámového sboru z Bohuslavice dne 26. 12. 2008. Už 10. výročí bude letos mít
Silvestrovská veselice na sále KD, kterou organizuje p. Roman Svoboda společně
s Restaurací Centrum. Pro příznivce sportu bude uspořádán tradiční vánoční turnaje
v nohejbalu a stolním tenisu.
Srdečně vás rovněž zvu na poslední jednání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
ve čtvrtek 18. 12. 2008 v 18.00 hod v banketní místnosti KD. Všechny uvedené akce budou
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ještě hlášeny v místním rozhlase, plakátovány na vývěskách a umístěny na webových
stránkách obce.
Jako každoročně děkuji členům obecního zastupitelstva, podnikatelům, živnostníkům,
firmám a jejím zaměstnancům i spolkům a organizacím v obci a jejím členům a všem
spoluobčanům za práci pro obec a její občany, za udržování pořádku a čistoty za
hospodářský, kulturní a společenský přínos a zvyšování úrovně života v naší krásné obci.
Děkuji všem, kteří připravujete kulturní, sportovní a další společenské akce i vám, kteří tyto
akce navštěvujete a tím jím dáváte potřebnou atmosféru a životaschopnost. Přeji vám
důstojné prožití Adventu, bez shonu a stresu a radostné, požehnané a milostiplné Vánoce. A
dále do nového roku 2009 přeji hojnost Božího požehnání, zdraví, štěstí, mír a klidný
spokojený život v našich rodinách, obci a republice.

Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice dne 24.11. 2008
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 24. 11. 2008 zabývala následující
problematikou:

Výsledky hospodaření obce za 01-10/2008

Nákup staršího automobilu Pickup na rozvoz obědů

Investiční výstavba – stavby:
• Obecní dům Bohuslavice, Výběrové řízení na dodavatele, poskytnutí
úvěru
• Dokončení Kilovně
• Dopravní značení
• Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, Odbočka z Polní, Místní komunikace
k RD manž. Lampových, Menšíkových, Místní komunikace k RD manž.
Kocurových, Bogaczkových a p. Pudicha, Oprava místní komunikace Poštovní
• KD, projekt výměny oken a zateplení fasády, schůzka s projektantem, nákup
nových světelných řetězů na vánoční strom u KD, nákup nového fotoaparátu na
zhotovení fotografické kroniky obce
• ZŠ a MŠ Bohuslavice, projekt výměny oken dveří, a zateplení fasády, dokončení
sedlových střech
• Územní plán, změna č. 4, změna č. 5 (nový územní plán), Územně analytické
podklady

SDH, kanalizace, záchody, nákup vybavení pro zásahovou jednotku v roce 2009,
přeřazení do III

Převody pozemků na ul. Lučního do majetku obce darem

Odstranění duplicity majetku parcely č.

Převod pozemků z majetku státu na obec Bohuslavice (pozemky pod komunikacem
v zastavěné části) mimo zastavěnou část budou parcely řešeny v rámci KPÚ

Návrh rozpočtu na rok 2009, rozpočtový výhled, seznam staveb a projektových
dokumentací

Prodej parcely 1554/10, zrušení výběrového řízení z důvodu nedodržení podmínek
veřejné výzvy

Komplexní pozemkové úpravy, úprava hranic katastru mezi D. Benešovem a
Bohuslavicemi (průběh hranic katastru rybníky Chobot, Bobrov, Rakovec a Bezedno)

Organizační věci:
•
Výkop hrobů
•
Pronájem Domu služeb – prodej výpočetní techniky p. Janík
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•

Bezpečnost na silnici a místních komunikacích, radar, přechody, dopravní značení,
plná čára, zimní údržba, oprava kaluží, zákaz stání v zimním období
•
Centrum pro rodinu a dítě – smlouva o pronájmu nebytových prostor
•
Válečné hroby
•
Výřez a kácení, ořez stromových alejí
•
Vyhodnocení kulturních akcí, plán akcí na nejbližší období
•
Jednání SOH a SOMH
•
Zpravodaj
•
Zakoupení psích známek, jednorázových rukavic a sáčků
•
Dotace spolkům, Charita, Florbal
•
Odměny aktivním občanům za práci pro obec
•
Úprava provozní doby na obecním úřadě v období mezi svátky, úprava provozní
hodin na poště, uzavření MŠ ve dnech 29. 12.2008 - 2. 1. 2009
Provozní doba obecního úřadu mezi svátky
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad bude v době od 20. 12. 2008 do 4. 1. 2009 pro
veřejnost uzavřen z důvodu čerpání dovolené. V době mezi svátky budou vykonávány jen
nezbytné činnosti nutné pro vlastní chod úřadu. V mimořádných případech volejte mobil
starosty 724 184 394.

Změna provozní doby na poště v Bohuslavicích
Na základě jednání starosty obce Bohuslavice s vedením oblastní Pošty v Opavě byla
provozní doba Pošty v Bohuslavicích upravena následovně:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00
8.00 – 10.00

13.30 – 17.00
13.30 – 16.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 16.00

Úklid sněhu v zimním období
Společnost Opavice, a. s. vypověděla obci smlouvu na úklid sněhu na místních
komunikacích. Nabídla pouze traktor bez řidičů. Důvodem byly problémy s parkujícími
automobily a hádky a konflikty některých nespokojených občanů, požadujících dodatečné
odhrnutí u svých nemovitostí. Úklid sněhu budou provádět pracovníci obce p. Luboš Škrob a
Jan Režný a dále p. David Vitásek a Pavel Duda, kteří jsou ochotni doplnit pracovníky obce.
Vyzývám však další možné zájemce, aby pomohli obci vyřešit vzniklý problém a přihlásili
se na obecní úřad. Ani u nás ani v sousedních obcích se nenašla fy, která by převzala úklid
sněhu v naší obci.
Pro bezproblémový úklid sněhu je bezpodmínečně nutné neparkovat na místních
komunikacích a z bezpečnostních důvodů ani na silnici v průtahu obce a přilehlých
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chodnících. Místní komunikace nemají takovou šířku, aby i při stojícím vozidle byl zajištěn
jízdní pruh v šíři 3m v každém směru jak ukládá vyhláška. Parkující řidič se tak vystavuje
hrozbě pokutování za špatné parkování nebo odtažení vozidla. Projíždějící traktorista
nemůže dům od domu žádat nezodpovědné majitele aut o uvolnění cesty. Jízda traktoru
s pluhem není jednoduchá, vyžaduje daleko větší bezpečné odstupy, dochází k rázům i
smykům na hladkém povrchu a v případě stojících aut hrozí permanentně jejich poškození,
následné odstavení a složité „handrkování“ kdo a co zavinil a kdo to všechno zaplatí. Ve
většině případů už nejde uklidit neodhrnutý sníh ani dodatečně po odjezdu auta, protože je
přimrzlý, nebo ho je hodně a i sebesilnější traktor s pluhem neodstraní vzniklou překážku.
Apeluji proto na vaši vstřícnost a občanskou odpovědnost. V opačném případě budu
nekompromisní a požádám o pomoc Policii ČR příp. objednám odtahovou službu, kterou
budou hradit nezodpovědní majitelé aut. A kdo chce odjet brzo ráno doporučuji, s ohledem
na 4 hod. interval úklidu celé obce jedním traktorem, ve vlastním zájmu parkovat na
parkovištích a odstavných plochách u silnice v průtahu obce. K autu se dá dojít vždy za
krátkou dobu pěšky a následně odjet.
Ing. Kurt Kocián, starosta

ZŠ a MŠ Bohuslavice – příspěvková organizace
Dovednostní soutěže
Dne 20. 11. 2008 se děvčata z 9. třídy zúčastnila soutěže v psaní na počítačové
klávesnici „Datel 2008“. Soutěž se uskutečnila na OBCHODNÍ AKADEMII v Opavě.
Soutěže se zúčastnilo celkem 75 žáků z různých škol. Naše děvčata se umístila takto: na 20.
místě Martina Gaidová, na 45. místě Soňa Chříbková a na 60. místě Klaudie Kocurová.
Děkujeme žákyním 9. třídy za účast a přípravu, kterou věnovali nácviku psaní na počítači.
Gratulujeme všem k dosaženým výsledkům.
Žáci 8. a 9. třídy v rámci předmětu Počítačová grafika se zúčastnili soutěže 4. ročníku
Mezinárodní výtvarné soutěže „POD MODROU OBLOHOU“. Výtvarné práce na téma
„Štěstí“ žáci zpracovali na počítači v programu Malování. Soutěže se zúčastnili R. Sýkora,
V. Benek, K. Kovarová, T. Kubíková, V. Klímek, V. Fichna, L. Kocur a P. Prchala.
Vyhodnocení této soutěže proběhne v únoru 2009. Přejme našim žákům úspěch v této
mezinárodní soutěži.

Mgr. Karla Poštulková
Sportovní dění ve škole - listopad 2008
Vybíjená děvčat
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Velmi mnoho základních škol se každoročně účastní soutěží ve vybíjené. Letos tomu
není jinak a také děvčata šesté třídy – K. HŘÍVOVÁ, M. JANOŠOVÁ, N. KONEČNÁ,
A. KUČEROVÁ, N. STEFFKOVÁ a E. STEFFKOVÁ – tvořila základ družstva, které
bylo doplněno o žákyně páté třídy: H. KOCUROVÁ, M. KUBÍKOVÁ, N. MAŠKOVÁ,
S. TOMASCHKOVÁ, T. VITÁSKOVÁ a P. ŠTEFKOVÁ.
Okrskové kolo s naší účastí se konalo 5. listopadu 2008 v tělocvičně ZŠ Bolatice. Šest
družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naše družstvo porazilo hráčky ZŠ Štěpánkovice
13 : 10 a soupeřky ze ZŠ Bolatice 12 : 7. V semifinále si poradilo s družstvem ZŠ Velké
Hoštice 14 : 7 a po tomto vítězství postoupilo do finále okrskového kola, kde se o postup
do okresního finále utkalo s hráčkami ZŠ Kravaře. Ještě před koncem prvního poločasu byl
stav 6:3 pro naše družstvo, ale poločas skončil nerozhodně 7:7. Ve druhé polovině zápasu
naše děvčata výkony z předchozích utkání nezopakovala a prohrála jej a tím i celé utkání 15 :
10. Vítězstvím si postup vybojovaly soupeřky.
Škoda! I tak byly výkony našich reprezentantek velmi dobré a zaslouží pochvalu!
Šachy
K zlepšování výkonnosti v každé lidské činnosti pomáhá pravidelné opakování,
procvičování, ověřování. V šachu to platí možná dvojnásobně. Bohužel ve školním kroužku
si chodí zahrát někteří členové občas a příležitost účastnit se turnajů nevyužijí také všichni.
Jednu turnajovou možnost nabídl šachový oddíl MSA v Dolním Benešově v sobotu
22.11. 2008, když uspořádal žákovský turnaj. Zahrát si přijely více než tři desítky vyznavačů
královské hry ze šesti šachových oddílů okresu a několik děvčat a chlapců z naší školy.
Bohuslavice a školu zastupovali A. KUČEROVÁ (VI.tř.), A. PUDICHOVÁ, J. KUBÍK
(V.tř.), V. MIČKA (V.tř.) a V. BENEK (IX.tř.). Sedm odehraných kol švýcarským
systémem určilo pořadí v jednotlivých kategoriích.
V soutěži děvčat obsadila 3. místo A. PUDICHOVÁ (dřívější žákyně a
reprezentantka školy) a na čtvrtém místě skončila A. KUČEROVÁ (VI.tř.). V kategorii
chlapců ročníků 1997 a mladších se V. MIČKA (V.tř.) umístil na 3. místě a J. KUBÍK
(V.tř.) na 11. místě. V kategorii starších žáků vybojoval V. BENEK ( IX.tř.) sedmé
pořadí. I přes malý počet patřili naši reprezentanti mezi velmi úspěšné! Všem, kteří
prožili část soboty smysluplně, chci poděkovat!
Florbal
Na konci listopadu a v prosinci se pravidelně konají soutěže ve florbalu. Nejdříve se začíná
školními koly a také pro starší žáky naší školy byl uspořádán turnaj třídních družstev
v pondělí 24.11.2008 v tělocvičně školy.
Kluci si sestavili družstva takto:
VI. třída:
Š. OSTÁREK, P. ŠTEFEK, P. JOŠKO
VII. třída:
M. MIKETA, P. CIGÁN, A. MATÝSEK,
VIII. třída „A“: T. DIEHEL, I. POŠTULKA, P. PRCHALA
VIII. třída „B“: P. DUDA, V. FOJTÍK, V. FICHNA
IX. třída:
R. SÝKORA, D. KOCUR, V. BENEK, M. CHŘIBEK,
T.KRIŠTOF
Průběh deseti utkání, kdy se utkalo každé družstvo s každým, lze charakterizovat
jednoznačně:
DVĚ NEJMLADŠÍ DRUŽSTVA HRÁLA NEJLÉPE A SVÉ STARŠÍ
SPOLUŽÁKY PORAZILI !
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Družstvo sedmé třídy vyhrálo všechna utkání a stalo se vítězem školního kola. Tým
žáků šesté třídy prohrál jen se sedmáky v nejlepším utkání turnaje.
Nejlepší střelci turnaje:
P.CIGÁN
(7.tř.)
12 branek
Š.OSTÁREK
(6.tř.)
11 branek
A.MATÝSEK
(7.tř.)
8 branek
P.JOŠKO
(6.tř.)
5 branek
D.KOCUR
(9.tř.)
5 branek
P.ŠTEFEK
(6.tř.)
4 branky
P.PRCHALA
(8.tř.)
4 branky
Nejlepší hráči turnaje: „A“ P. CIGÁN, Š. OSTÁREK, A. MATÝSEK, P. JOŠKO,
M. MIKETA
„B“ P. ŠTEFEK, D. KOCUR, P. PRCHALA, R. SÝKORA,
V. BENEK
Výsledek turnaje:
1. VII. tř.
22 : 8
8 bodů
2. VI. tř.
20 : 11
6 bodů
3. IX. tř.
13 : 11
3 body
4.VIII. tř. „B“
7 : 22
2 body
5.VIII. tř. „A“
6 : 16
1 bod
Nejlepší hráči budou reprezentovat školu v okrskovém kole ve florbalu. Doufám, že se
jim bude dařit!
Mgr. A.Hampel, učitel
SK Bohuslavice
V předposledním podzimním utkání jsme přivítali na našem hřišti Lískovec, v jehož
dresu se představil i náš bývalý hráč Luděk Odstrčilík. V nepovedeném utkání, které
nezvládl i hlavní rozhodčí Křenek jsme odešli poraženi 1 : 3. Dohrávali jsme s devíti hráči po
vyloučení Kretka a Harasima. Za zmínku stojí pouze krásný gól Radka Dihla. Ten ovšem za
svou nedisciplinovanost po utkání obdržel trest na 4 zápasy.
Poslední utkání jsme odehráli na hřišti Vratimova, kde jsme nikdy nebodovali.
Tentokrát se nám, ale povedlo tradici zlomit a po trefách, v obou případech hlavou po centru
do pokutového území, Kretka a Buhly, jsme vybojovali první tři body na hřištích soupeřů
v této sezóně. A tím jsme se udrželi v kontaktu s dalšími mužstvy, která budou na jaře
bojovat o záchranu.
V reakci na výsledky v podzimní části sezóny byla po dohodě výkonného výboru a
hlavního sponzora p. Klíště ukončena spolupráce s trenérem Rozhonem. V současnosti
probíhají jednání s kandidáty na uvolněný post, která by měla do půlky prosince vést k volbě
nového trenéra „A“ mužstva mužů.
Příprava na jarní část sezóny začne v pondělí 13. ledna 2009. Součástí přípravy budou
samozřejmě i přípravná utkání, jejichž rozpis přineseme v příštím zpravodaji.

POZVÁNKA
Výkonný výbor SK Bohuslavice svolává valnou hromadu na sobotu 6. prosince 2008.
Bude se konat tradičně od 15:00 na hřišti. Všichni členové jsou zváni. Jedním z bodů
programu valné hromady budou i volby nového výkonného výboru. Vyzýváme všechny
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členy, aby zvážili svou možnost pomoci klubu podílením se na práci výkonného výboru.
Občerstvení je samozřejmě zajištěno.
Ing. Ondřej Mokrý

Tabulky po podzimní části soutěží, ve kterých hrají mužstva SK Bohuslavice.
„A“ mužstvo – Krajský přebor
1.Nový Jičín
15 11 3 1
41:14
36 (15)
2.HÁJEK a SYNOVÉ 15 9 4 2
34:15
31
(7)
3.Český Těšín
15 9 3 3
36:17
30
(6)
4.Lok. Petrovice
15 8 5 2
35:18
29
(8)
5.B. Albrechtice
15 9 2 4
26:14
29
(5)
6.Frýdlant n. O.
15 6 5 4
19:23
23
(2)
7.Krnov
15 6 4 5
22:21
22
(1)
8.Petřkovice
15 5 5 5
24:23
20 (-4)
9.Bohumín
15 5 5 5
18:17
20 (-4)
10.Oldřišov
15 5 4 6
28:34
19 (-2)
11.Pustá Polom
15 4 6 5
20:25
18 (-3)
12.Lískovec
15 4 3 8
25:36
15 (-9)
13.Vratimov
15 3 2 10 24:42
11 (-13)
14.Háj ve Slezsku
15 2 4 9
24:39
10 (-11)
15.Bohuslavice
15 2 3 10 20:33
9 (-12)
16.Bruntál - St. Město 15 2 2 11 19:44
8 (-16)
Dorost – Okresní soutěž
1.Hlučín "B"
11 11 0 0
2.Kravaře "B"
11 8 0 3
3.Píšť
11 7 1 3
4.Chuchelná
11 6 2 3
5.Strahovice
11 6 2 3
6.Kozmice
11 5 1 5
7.Darkovice
11 4 3 4
8.Služovice
11 3 2 6
9.Darkovičky
11 3 1 7
10.Šilheřovice
11 3 0 8
11.Bohuslavice
11 1 3 7
12.Bělá
11 1 1 9

68:7
39:12
24:27
34:25
19:21
26:25
20:20
26:39
16:31
13:25
12:35
9:39

33
24
22
20
20
16
15
11
10
9
6
4

(12)
(9)
(7)
(-1)
(8)
(1)
(3)
(-4)
(-8)
(-9)
(-12)
(-14)

„B“ mužstvo – okresní soutěž III. třídy
1.Kobeřice "B"
12 7 2 3
2.Oldřišov "B"
12 7 2 3
3.Bohuslavice "B"
12 6 2 4
4.Hněvošice
12 6 2 4
5.Štěpánkovice "B"
12 5 4 3
6.Dobroslavice
12 5 2 5
7.Závada
12 5 2 5
8.Bolatice "B"
12 4 4 4
9.Chlebičov "B"
12 4 4 4

28:17
24:18
26:18
24:16
10:10
30:28
21:24
23:22
21:22

23
23
20
20
19
17
17
16
16

(2)
(5)
(2)
(2)
(-2)
(2)
(-4)
(1)
(-5)
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10.Háj v/S "B"
11.Vřesina
12.Píšť "B"
13.Sudice

12
12
12
12

4
4
2
2

3
2
3
2

5
6
7
8

22:19
23:28
14:25
14:33

15
14
9
8

(0)
(-4)
(-6)
(-10)

Žáci – Okresní soutěž
1.Strahovice
2.Vřesina
3.Šilheřovice
4.Darkovice
5.Kozmice
6.Hněvošice
7.Píšť
8.Bohuslavice

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
3
3
2
2
0

1
0
1
2
1
1
0
0

0
2
2
2
3
4
5
7

28:8
33:10
28:15
21:9
22:18
9:13
21:23
3:69

19
15
13
11
10
7
6
0

(10)
(3)
(4)
(2)
(-2)
(-5)
(-6)
(-9)

Mini žáci – Okresní soutěž
1.Hlučín "A"
10 10 0 0 135:4
2.Kravaře
10 9 0 1 67:18
3.Bolatice
10 6 1 3 43:30
4.Kobeřice
10 6 1 3 49:39
5.Pustá Polom
10 5 3 2 52:23
6.Dolní Benešov
10 5 0 5 39:47
7.Štěpánkovice
10 3 1 6 33:53
8.Bohuslavice
10 3 0 7 29:41
9.Oldřišov
10 2 1 7
9:63
10.Háj v/S
10 2 1 7
9:78
11.Hlučín "B"
10 0 0 10
6:75

30
27
19
19
18
15
10
9
7
7
0

(12)
(9)
(4)
(4)
(3)
(0)
(-8)
(-3)
(-5)
(-5)
(-15)
Jiří Kocián

Řádky z ledního hokeje
V neděli 9.10. odehráli naši hokejisté v 10. kole AHL derby proti mužstvu HC Zábřeh.
V první třetině si bohuslavičtí vypracovali dvoubrankový náskok. V prostřední třetině
však soupeř přidal na aktivitě a snížil na jednobrankový rozdíl. Hned na začátku třetí třetiny
utkání Buldoci přidali dvě slepené branky a odskočili na 4:1. Tímto výsledkem utkání již
skončilo.
V pondělí 17.10. se naši hokejisté v 11. kole střetli s mužstvem HC Čas Mančaft.
Do zápasu vstoupili bohuslavičtí špatně, již po 11 sekundách hry dostali po rychlé a
přesně kombinaci soupeře branku. Do konce první třetiny však dvěma brankami skóre otočili
ve svůj prospěch. Ve druhé třetině naši hokejisté náskok zvýšili a v poslední třetině pak
utkání dovedli do vítězného konce, vyhráli 7:3.
Ve čtvrtek 20.10. Buldoci sehráli ve 12. kole zápas s mužstvem HC Buly Aréna.
Buly Aréna patří i v letošní hokejové sezóně k největším favoritům AHL. To se
potvrdilo i v utkání s bohuslavickými hokejisty. Již od prvních minut byla zřetelná převaha
soupeře a bylo jen otázkou času, kdy se gólově prosadí. První třetina skončila sice pouze
jednogólovým vítězstvím soupeře, ale již po druhé třetině bylo o vítězi utkání prakticky
rozhodnuto. Konečný výsledek se zastavil na skóre 8:2 pro Buly Arénu.
V průběžné tabulce soutěže jsou bohuslavičtí hokejisté s 16 body na 5. místě.
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Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Zábřeh
4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Branky Bohuslavic: Daniel Hříva, Jan Krupa, Roman Theuer, Marek Wilpert.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Čas Mančaft
7:3 (2:1, 3:1, 2:1)
Branky Bohuslavic: Jan Krupa 3, Šimon Cigán, Martin Theuer, David Kocur, Jiří
Kocián.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Buly Aréna
2:8 (1:2, 1:3, 0:3)
Branky Bohuslavic: Martin Theuer 2.
Aktuální tabulka AHL:
1. HC Monaco Kouty
2. HC Buly Aréna
3. HC Čas Mančaft
4. HC Bolatice
5. HC Bohuslavice
6. HC STK
7. HC Isotra
8. HC Horní Lhota
9. HC Zábřeh
10. HC Kozmice
11. HC Štěpánkovice
12. HC Derby Kouty
13. HC Mexiko

13
11
13
12
12
11
12
12
12
12
12
11
13

10
9
9
8
8
7
4
4
4
3
2
1
1

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

2
2
3
3
4
4
6
7
7
7
8
8
9

62:26
96:30
61:39
67:40
45:35
73:43
35:64
46:55
37:53
40:58
28:90
25:49
38:71

21
18
18
17
16
14
10
9
9
8
6
4
4

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v listopadu:
Út
9.12.2008 17:00 HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
So 13.12.2008 17:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice
So 27.12.2008 13:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěže
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 umístěny na webových
stránkách obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport.
Jiří Kocián
Spolek dobrovolných hasičů
Zásahová jednotka požární ochrany obce Bohuslavice mimo likvidace požárů, čerpání
vody ze sklepů a studní je také zaškolena a vybavena na likvidaci bodavého hmyzu (včely,
vosy, sršni) a na likvidace následků živelných pohrom - spadlé stromy.
S požadavky na odstranění výše uvedených problému je možno se obracet přímo na
starostu obce, na velitele zásahové jednotky pana Jana Manusche tel. 724188479, nebo na
člena hasičského sboru poblíž vašeho bydliště, který zajisti vše potřebné.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích děkuje všem členům a příznivcům
za pomoc při pořádání společenských akcí, reprezentaci sboru a obce v požárním sportu a při
úpravě hasičské zbojnice v roce 2008.
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Zároveň přejeme všem občanům hodně spokojenosti a Božího požehnání u
příležitosti Vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2009, hodně zdraví, osobní pohody.
Velitel jednotky Jan Manusch

Kultura
Ohlédnutí za letošní výstavou „Kouzlo a vůně perníků“
Troufám si říci, že všichni, kteří navštívili letošní výstavu, byli určitě překvapeni a
nadšeni, co všechno šikovné ruce žen (a některých mužů) naší obce vytvořily.
Letošní téma výstavy bylo zvoleno jako „volná tvorba“ a tak se sešlo spousta různých
perníků jako např.chaloupky rozličných tvarů a velikostí, adventní kalendáře, houpací koníci,
sobí sáně, perníkové baňky, pantoflíčky, tajemný hrad, chaloupka na kuří nožce až po
katedrálu a Betlémy.
Pozvání na prohlídku výstavy přijala i paní Jana Schlossarková z Hlučína, která
nešetřila chválou. Její milé návštěvy jsme využili k vylosování 4 vystavených výrobků.
První cena nebyla losována, jelikož se organizátoři výstavy rozhodli tuto cenu udělit
nádhernému Betlému, který vytvořila paní Pavlína Lasáková. Tři ceny věnovala obec
Bohuslavice a 2 jako sponzorský dar paní Anežka Šebestíková.
Celkem bylo vystaveno 41 perníkových sestav a výrobků.
S potěšením můžu konstatovat, že se letos opět účastnila i paní Krista Kocurová
(roz.Veverková), která ke svému výtvoru přidala i špetku veršovaného humoru.
Dále již nebudu jmenovat, protože poděkování si zaslouží všichni, kteří „se
vyhecovali“, obětovali svůj čas i um, strávili několik hodin při pečení a zdobení, ale hlavně
své výrobky přinesli na výstavu, aby se mohli pokochat i jiní, nejen rodina doma v obýváku.
Velký dík patří i těm ostatním, místním výtvarným lidovým amatérským tvůrcům, ať
už to byly paličkářky se svými krajkovými obrazy, šperky, vánočními přáními či vkusným
aranžmá vánočního stolu, výrobci drátkovaných šperků, adventních věnců, svíček z včelího
vosku i těm, kteří zajistili občerstvení - Klubu rodičů nebo paní Gajdové a Šebestíkové, které
napekly své tradičně skvělé hlučínské koláče.
Návštěvníci této akce formou dobrovolného vstupného zároveň přispěli na konto
adventních koncertů částkou 4.582,- Kč. Všem patří upřímné poděkování.
Birtková Magdalena
Taneční pro partnerské páry
Závěrečná tanečních pro partnerské páry se uskutečnila v pátek 21.11. 2008 v KD
v Bohuslavicích. Páry z Bohuslavic a okolí se po tři měsíce velmi pilně učili klasickým i
latinskoamerickým tancům. Tanečníci na Koloně předvedli své umění členům vlastních
rodin, pozvaným přátelům a známým. V kulturním programu vystoupili mladí tanečníci
z Ostravy, kteří získali ocenění na republikových i mezinárodních soutěžích. Poděkování
za zdařilou a hodnotnou kulturní patří taneční mistrové paní Ludmile Budíkové
s partnerem Františkem Kalinským, hudební skupině Klasik, Mgr. Lucii Hamplové za
zajištění občerstvení po celou dobu tanečního kursu i členům SDH Bohuslavice, kteří
zajistili občerstvení návštěvníků na závěrečné koloně.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta
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Plesová sezóna 2008
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

9. 1. 2009
17. 1. 2009
24. 1. 2009
31. 1. 2009
21. 2. 2009

Bohuslavický Oříšek
Spolek zahrádkářů
Klub rodičů ZŠ a MŠ Bohuslavice
Myslivecké sdružení Bohuslavice
Ples hasičů s pochováním basy

Termíny Maškarních rejů dětí ZŠ a MŠ budou otištěny v lednovém zpravodaji
Karla Krupová
Římskokatolická farnost Bohuslavice
NEVADÍ
Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou,
že máš falešné přátele a pravé nepřátele to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok,
je zničeno během chvíle to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.
(Matka Tereza)
Milí spoluobčané, drazí farníci,

citát Matky Terezy nám může pomoci vykročit správným směrem do doby adventní.
Je to doba nových začátků, doba nové naděje, doba nové Lásky.
Přeji Vám i sobě, abychom tuto dobu prožili co nejlépe a s radostí a pokojem v srdci
vstoupili do období svátků Vánočních.
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P. Kazimír Buba, farář

Náboženský život (10.)

Počátkem měsíce prosince slaví svátek Barbory (4. prosince). Od dávných dob je
jméno Barbora jedno z nejoblíbenějších dívčích jmen. Je to prastaré jméno a my je známe
z legendy o svaté Barboře. A právě o této svaté si dnes něco povíme.
Žila koncem třetího století a narodila se v Nikomedii, dnes Izmid v Turecku jako
dcera zámožného pohana Dioskura. Její krásu, učenost a bystrý rozum obdivovali
všichni, kdo ji znali. O její ruku se ucházeli nejbohatší a nejhezčí mladíci z celého okolí.
Ona však všechny odmítala, protože cítila, že v životě musí být ještě něco jiného, co jí
dosud unikalo.
Barbora se stýkala se skupinkou křesťanů, kteří se scházeli tajně a žili v neustálém
strachu před pronásledovateli. Dívka se snažila pochopit víru a učení těchto lidí a došla
k závěru, že se jí zde ukazuje její další životní cesta.
Její otec Dioskuros, fanatický nepřítel křesťanů, pozoroval změnu, která se děje
s jeho dcerou a zakázal jí nadále se s nimi stýkat. Vedle svého domu nechal stavět věž, do
které hodlal dceru zavřít. Po návratu z krátké obchodní cesty zjistil, že ve věži jsou místo
dvou plánovaných oken tři. Chtěl vysvětlení a toho se mu dostalo od dcery, která
odpověděla, že je to symbol Trojjediného Boha. Když se pak ještě dověděl, že se Barbora
nechala pokřtít, chtěl jí zbít. Legenda vypráví, že v tu chvíli se otevřela skála a Barboru
ukryla ve svém nitru. Otec pak dceru dovlekl k místodržícímu, velkému pronásledovateli
křesťanů, který ji dal zbičovat. V noci se jí zjevil Kristus a rány jí zhojil. Nato dal
místodržící Barboru znovu zbičovat, pálit pochodněmi a uříznout prsa. Takto
znetvořenou ji chtěl hnát ulicemi města. Náhle se však objevil anděl, který ji zahalil
bílým závojem. Mučitelé viděli, že takto ničeho nedosáhnou a rozhodli se dívku usmrtit.
Vykonat tento rozsudek se rozhodl sám její otec. Sotva odložil zkrvavený meč, uhodil
blesk a Dioskuros padl mrtev. Mělo se tak stát roku 306. Tak skončil život Barbory, která
se spolu se sv. Markétou a Kateřinou řadí ke třem svatým pannám.
Svatá Barbora je patronkou horníků, dělostřelců, věží a zvonařů, umírajících,
pomocnicí v nouzi a mnoha dalších.
Znázorňována bývá v honosném šatě, s věží se třemi okny, kalichem a hostií,
s mečem.
Mnoho chrámů v Evropě je zasvěceno této světici. Nám nejznámější je skvostný
chrám z období gotiky v Kutné Hoře. Nejblíže zasvěcenou kapli najdete v Petřkovicích
v areálu hornického muzea, kde bývají konány příležitostné bohoslužby za havíře.
Svátek této mučednice dal vzniknout i mnoha lidovým zvykům. Horníci v tento
den zapalují Barbořino světlo, které je má chránit proti důlnímu neštěstí a smrti v dolech.
Snad nejznámější je zvyk, který dodržují i mnozí z nás, řezání větviček ovocných stromů
(třešní, višní), které rozkvetou na Vánoce.
A tak všechny Barborky, Barunky, Barušky, Báry a Barče buďte rády, že nesete
tak krásné jméno. Přeji vám ať vás chrání vaše patronka sv. Barbora.
Leo Dominik, kronikář obce
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Jubilanti obce Bohuslavice v prosinci 2008

Kocur Karel

80 let

Pecháčová Anděla

70 let

Latoň Jiří

60 let

Placek Pavel

89 let

Režný Pavel

50 let

Kociánová Adéla

80 let

Blokšová Alena

60 let

Heisigová Anna

82 let

Kotzurová Adéla

70 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, štěstí
a pohodu do dalších let.

Obec Bohuslavice nabízí občanům ke koupi následující knížky o životě na Hlučínsku:
Anna Malchárková - Kamenný svědek
Lidie Rumanová - Kuty-Kravaře a inše hlupoty
Anna Hamplová - Vzpomínky malé Anny
Vilém Plaček – Prajzáci, aneb k osudům Hlučínska
Vilém Plaček – Prajzáci II
Moravskoslezský kraj - města, obce (historie, tradice, kultura aj)
CD Lidové písně z Hlučínska I
CD Lidové písně z Hlučínska II

100,- Kč
130,- Kč
150,- Kč
180,- Kč
200,- Kč
350,- Kč
80,- Kč
100,- Kč
Karla Krupová

A o tom, jak by příprava a samotné Vánoce neměly vypadat přinášíme humornou
básníčku kravařské lidové vyprávěčky Lidie Rumanové.
- 13 -

Zpravodaj obce Bohuslavice

prosinec 2008

Vánoce
Lidie Rumanová
Rok nam uček, jak ta voda
slavime zaš nanovo
najfajnejše svatky roku,
narozeni Kristovo.

Dva-tři kapry su zabite,
z nich šnycle, velke jak dekla,
lavor kartofelšalatu,
štrudle, co oma napekla.

Roby se dočista zhlupnu,
letač budu aimry, hadry,
chlopi budu preč uskakač,
aby jich baj nězapřahly.

A jak vyjde první hvězda,
kole stola pošedaju,
a než se daju do jidla,
dohromady pořikaju.

Každa hospodyň se pravi
letoš žadne cukrove!
Něbudu se přece honič,
jak, tak kupim hotove.

Potem zazvoni zvoneček,
a Ježišek naděluje,
nad nadšenim svojich děti
Tata s mamum se raduje.

Potem ze včeckych stran slyši,
kolik každa sort napekla,
neda ji to, zas se splaši,
česta robi, ta jak ščekla.

Jak su darky rozbalene,
a děcka se došč vyhraju,
pošedaju k televizi,
na pohadku se divaju.

Před svatkoma se koštuje,
cukrove, co v špajzce voni.
Po Třech kralach ale skonči
zase u kur, ta jak loni.

Nakonec jich to najlepše
završeni svatku čeka,
a slavnostně naladěny
každy na mšu svatu spěcha.

Preč je loňske předsevzeči
přes rok darky kupovač,
všeci na Zlatu nedělu
budu fronty u nich stač.

Děkujeme Ti, Ježišku,
že ses pro nas narodil,
a pro naše hřišně duše
věčny život vyprošil.

Děči už němožu dospač,
kalendařiky trhaju,
pisma pišu Ježiškovi,
dni do Vanoc počitaju.
Jak se konečně dočkaju,
od rana jich držu zkratka,
dyč chcu večer všeci viděč
slubene zlate prašatka.
Zato stroju stromek s tatum,
z radia koledy hraju,
a až na sam vrch nakoněc
blyskavu hvězdu věšaju.
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Zpravodaj obce Bohuslavice

prosinec 2008

Inzerce:

KONEC ROKU PLNÝ VÝHOD!!!
do 31.12.2008
• Prvotní smlouvy s prémií až 1 500,500,- Kč.
• Děti do 1 roku věku mají smlouvu až do 300 tisíc cílové částky
zcela ZDARMA!
• Ke smlouvě zajímavý DÁREK.
• Penzijní připojištění
•
Žádné poplatky! Úrok 2-5 % a státní podpora až 150,- Kč měsíčně!
Finanční poradce ČMSS, a.s.
Renáta Pašková
PORADENSKÉ MÍSTO:
Lesní 440, 747 19 Bohuslavice
Domluvte si schůzku na telefonu:
737 750 815
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Zpravodaj obce Bohuslavice

prosinec 2008

Adresa obecního úřadu:

Obecní úřad 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

Úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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