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Vážení spoluobčané
Vydání srpnového „Zpravodaje obce Bohuslavice“ dává podnět k malé oslavě.
Do rukou se vám dostalo dvousté číslo. Proto mi na začátku dovolte uvést pár údajů
z historie našeho zpravodaje. V červnu 1992 bylo do domácností rozdáno první číslo.
Důvodem pro jeho vydávání bylo zlepšení informovanosti o dění v obci. Původní představa
byla vydávat zpravodaj 6 x ročně a první čísla měla vyvolat diskusi o jeho podobě.
Do konce roku 1992 byla vydána ještě tři čísla. Od ledna 1993 vychází Zpravodaj obce
Bohuslavice pravidelně bez přerušení, jako měsíčník.
První zpravodaj měl čtyři strany a
byly v něm zveřejněny výsledky voleb
do Federálního shromáždění a do České
národní rady ještě v nerozděleném
Československu. Volby vyhrála koalice
ODS s KDS, na druhém místě se umístila
KDU – ČSL, ČSSD skončila na pátém
místě a pro zajímavost KSČ není
ve výsledcích uvedena vůbec. Tehdejších
voleb se zúčastnilo 91,5 % voličů. Z údajů
o hospodaření se dozvídáme, že plánované
roční příjmy byly shodné s plánovanými
výdaji a činily 3.064 tis. Kč. Skutečné
příjmy obce k 31. 5. 1992 dosáhly 1.251.543,- Kč. V obci probíhala realizace úprav potoka.
Na stavbě pracovali tři pracovníci z řad nezaměstnaných občanů, kteří byli doplněni dvěma
důchodci. Práci koordinoval a řídil p. Josef Breuer. Výkopové práce prováděly DP OÚ
Šilheřovice. Stavbu dotovala v roce 1992 Česká pojišťovna částkou 100 tis. Kč. Další článek
obsahoval poděkování hasičům za zdolání požáru lesního porostu, základní škole za oslavu
Dne matek a Dne dětí, uvedeny jsou rovněž kulturní akce o prázdninách. Z vyjmenovaných
jubilantů ještě žije paní Blokšová Marta, paní Odvodyová Alžběta, paní Rýparová Anna a
pan Vojtěch Odvody.
I zpravodaj s pořadovým číslem 100 vydaný v březnu 2001 měl pouze čtyři strany a
obsah byl po celá léta shodný. Podával informace z jednání rady obce a obecního
zastupitelstva, přinášel aktuální informace ze života obce a v každém čísle byli zveřejněni
jubilanti obce.
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I přesto, že v posledních létech jsou v provozu webové stránky obce s aktuálními
informacemi a mimořádně velkou návštěvností, těší nás, že zpravodaj má stále velkou oblibu
a jeho vydání je každý měsíc netrpělivě očekáváno. Mnozí občané si jej rovněž zakládají.
V posledních letech jsme hodně přidali na obsahu a zpravodaj se rozrostl z původních
čtyř stran na šestnáct až dvacet. Od tohoto čísla bude vycházet zpravodaj s barevnou obálkou
a text bude rozšířen o fotografie. Naší snahou je, aby zpravodaj co nejvíce informoval o dění
v naší obci a přinášel i další aktuální zajímavosti a informace. Vyzývám proto k ještě větší
spolupráci spolky a organizace působící v obci , ale i vás občany. Napište nám své příspěvky
a pošlete zajímavé fotografie. Rádi je po posouzení a redakční úpravě ve zpravodaji
zveřejníme. Zpracování příspěvků, celková redakce a výroba zpravodaje je poměrně časově
náročná. Poznávali jste to podle toho, že v některých měsících se vám dostával opožděně.
Bylo to způsobeno tím, že jsme museli v době uzávěrky dát přednost na obecním úřadě jiné
neodkladné práci před zpravodajem. Přijali jsme proto do budoucna opatření, která zajistí
pravidelnost v doručování zpravodaje. V každém měsíci bude 25. den uzávěrka příspěvků.
Texty a fotografie budou předány paní Ilkové, se kterou máme uzavřenou dohodu na redakci
a konečné uspořádání zpravodaje. Po redakčním zpracování bude zpravodaj vyroben tak, aby jeho
expedice byla vždy po dohodě s poštou první den v měsíci. V případě, že tento den padne na víkend bude
zpravodaj expedován v pondělí po víkendu.
V první polovině prázdnin se
uskutečnila celá řada kulturně
společenských akcí. K významným
patřila
myslivecká
slavnost
s množstvím kulinářských specialit a
Anenská
slavnost
s bohatým
kulturním programem pro všechny
věkové
kategorie
a
bohatou
nabídkou občerstvení. Velký ohlas
u návštěvníků vyvolala komentovaná
módní přehlídka občanů „Buslavic
Moden Ansambel“, kterou připravily
p. Prchalová a Freislerová.
Vynikající úroveň s velkou návštěvou měl rovněž nultý ročník Festivalu kultury
na Hlučínsku, na kterém naši obec reprezentoval folklórní soubor Vlašanky a Klub
paličkářek.
Děkuji organizacím, spolkům i
občanům, kteří připravují a pořádají pro
své spoluobčany, návštěvníky obce a další
zájemce sportovní a kulturní akce a
rozvíjejí tak sportovní, kulturní a
společenský život v naší obci.
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V sobotu a v neděli 15. a 16. 8. 2009 připravují v areálu zahrádkářské chaty zahrádkáři
svou letní slavnost a zároveň se v sobotu 15. 8. 2008 uskuteční, po úspěšné obnově staré
tradice, pěší pouť do Hrabyně. Zpáteční cesta bude zajištěna autobusem.
V pátek 28. 8. 2009 zve Spolek rybářů spoluobčany na tradiční táborák na ukončení
prázdnin s ohňostrojem a v neděli 30. 8. 2009 na Rybářské závody.
Připravuje se už velmi oblíbený Strassenfest, který bude letos na ul. Okružní
v sobotu 5. 9. 2009.
Příznivci sportu jistě uvítají zahájení fotbalových soutěží. Podzimní rozpis najdou
v příštím zpravodaji.
Ve čtvrtek 27. 8. 2009 se uskuteční v banketní místnosti kulturního domu
v 18. 00 hod. veřejné jednání obecního zastupitelstva, na které zveme všechny spoluobčany.
Pozvánky s programem na jednotlivé akce budou zveřejněny na webových stránkách,
vyvěšených plakátech a připomenuty rozhlasovými relacemi.
Ing. Kocián, starosta

Odměna čestným dárcům krve z Bohuslavic
Na Anenských slavnostech v posledním červencovém týdnu jsem poděkoval sedmi
spoluobčanům, čestným dárcům krve, krevní plasmy a destiček a předal jim pamětní list
obce, finanční odměnu ve výši 1.000,-Kč a dárkový balíček.
Odměněni byli:
Lubomír Václavek
Daniel Buhla
Tomáš Heidutzek
Daniel Birtek
Ladislav Zapletal
Petr Tomášek
Roman Slaný

240 bezpříspěvkových odběrů
109 bezpříspěvkových odběrů
62 bezpříspěvkových odběrů
56 bezpříspěvkových odběrů
51 bezpříspěvkových odběrů
47 bezpříspěvkových odběrů
40 bezpříspěvkových odběrů

Zlatý kříž I. třídy
Zlatý kříž III. třídy
Zlatá Janského plaketa
Zlatá Janského plaketa
Zlatá Janského plaketa
Zlatá Janského plaketa
Zlatá Janského plaketa

Ochota dárců darovat bezplatně vlastní krev pro zdraví a často i záchranu lidských
životů je projevem jejich čestné, mimořádné, osobní oběti a hlubokého vztahu k lidem. Patří
jim upřímné poděkování nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví a životy, ale i všech
občanů naší obce a celé naší společnosti. Jsem hrdý na to, že máme v obci tak čestné a
obětavé spoluobčany.
Ing. Kocián, starosta
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Dopady hospodářské krize
Ve druhé polovině loňského roku se začala z USA šířit do celého světa hospodářská
krize. Byla nastartována krachem několika velkých bank, developerů a společností
poskytující hypoteční a spotřební úvěry. Následovaly problémy na trhu s cennými papíry,
nemovitostmi. Banky přestaly dávat úvěry, došlo ke snížení poptávky na přesyceném trhu,
které mělo za následek úbytek velkých zakázek a propad prodeje zboží. Následoval
celosvětový útlum ve stavebnictví. Popsané jevy měly za následek zastavení hospodářského
růstu a zvýšení nezaměstnanosti.
Velká závislost našeho hospodářství na exportu a zejména na automobilovém
průmyslu, nastartovaly potíže i v naší zemi. Postupné zhoršování hospodářských výsledků,
zvyšování nezaměstnanosti, pád vlády i nejednotný názor a rozhádanost politických špiček
na řešení krizových jevů prohlubují naši nejistotu. Ani největší optimisté zatím nevědí kdy si
sáhneme na dno a kdy se od tohoto dna odrazíme.
A jak se krize promítá do života občanů naší obce? Vývoj nezaměstnanosti je zřejmý
z následujících tabulek:

Porovnání počtu uchazečů a
nezaměstnanosti v Bohuslavicích
a regionu
Uchazeči
celkem
Obec Bohuslavice
30.6.2008
40
31.12.2008 51
30.6.2009
53
Pobočka Hlučín
30.6.2008
1 324
31.12.2008 1 408
30.6.2009
1 670
Okres Opava
30.6.2008
6 310
31.12.2008 7 032
30.6.2009
8 720
Stav k datu

z toho:
ženy

Mnz
celkem v %

24
28
32

4,65
6,65
6,91

798
782
910

6,44
6,90
8,08

3 456
3 531
4 277

6,87
7,45
9,25

Bohuslavice – vývoj průměrné
nezaměstnanosti v % za rok
2008
měsíc
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII

Mnz
7,18
7,45
6,52
5,19
5,54
4,65
5,19
4,92
5,32
5,59
6,12
6,65

Podle nejnovějšího údaje je v Bohuslavicích k 29. 7. 2009 evidováno 66 uchazečů
o zaměstnání. Alarmující je, že z tohoto počtu se v roce 2009 zaevidovalo 46 uchazečů.
V těchto počtech nejsou uvedeni lidé vyřazeni z evidence.
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A jaký má vliv propad daňových výnosů a ostatních příjmů na hospodaření obce?
Dosud není nijak dramatický. Pomáhají nám příjmy z prodeje plynových rozvodů a
úspory vytvořené za účelem zajištění spolufinancování připravovaných staveb, na jejichž
realizaci plánujeme využít dotace EU.
Daňové příjmy za 01 – 06/2008 činily celkem 5.775.625,- Kč a za 01 – 06/2009 celkem
5.652.225,- Kč, t.j. – 123.400,- Kč (snížení o 2,2 %). Celkové příjmy do rozpočtu obce činily
za 01 – 06/2008 8.075.488,- Kč a za 01 – 06/2009 celkem 7.798.184,- Kč, t. j. -288.304,- Kč
(snížení o 3,7 %). Nejvyšší daňový propad daní z příjmů fyzických osob samostatně
výdělečně činných je kompenzován vyššími výnosy v ostatních daňových kapitolách.
Ing. Kocián, starosta

Organizace v obci
Oříškoviny
Letošní Anenské slavnosti v Bohuslavicích se opravdu povedly. Sobotu nás
pronásledovala nepřízeň počasí, za to v neděli se na nás usmálo slunce, které navodilo
výbornou atmosféru. Bohatý kulturní program, ve kterém vystoupili Městský orchestr
mladých pod vedením p. Richarda Nováka, „Saxana“ Petra Černocká, cimbálovka rodiny
Borovičků, písničkář Pavel Dobeš a zejména módní přehlídka „Buslavic Moden Ansambel“
pobavil všechny hosty. Hojná účast Vás, spoluobčanů i přespolních, za kterou moc
děkujeme, potvrdila úspěch letošních Anenských slavností i zajímavou programovou náplň
slavnosti. Děkujeme rovněž všem našim sponzorům a zastupitelům obce. Budeme rádi, když
Vás osloví i naše další akce.
Bohuslavický Oříšek

Spolek zahrádkářů
Členové Spolku zahrádkářů v Bohuslavicích srdečně zvou spoluobčany na svou
tradiční slavnost, která se uskuteční v sobotu 15. a v neděli 16. srpna 2009 na zahrádkářské
chatě. Slavnost začne tradičním sobotním karnevalem pro všechny věkové skupiny
od 20.00 hodin a vyvrcholí v neděli od 15.00 hodin. Po oba dny zahraje k tanci i poslechu
p. Rudolf Heisig. Připraveno je bohaté a chutné občerstvení, kolo štěstí a tombola.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Za Spolek zahrádkářů
Petr Gaida
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SK Bohuslavice
V minulém vydání Zpravodaje jsme Vás informovali o změnách ve vedení klubu,
které byly dokonce v tisku označeny jako „zemětřesení“. Zemětřesení však ničí a působí
škody a to nový výbor rozhodně nechce. Naopak, budeme se snažit navázat na vše dobré co
bylo ve SK v minulosti uděláno. Chceme poděkovat všem, kteří pro klub pracovali a také
sponzorům a fanouškům za přízeň.
Prvním úkolem bylo zajistit pokračování fotbalové činnosti ve SK. Pro příští sezonu je
do soutěže přihlášeno družstvo žáků, dorostu a dvě družstva mužů. Snad se podaří obnovit
činnost minižáků a připravit je do soutěže na další rok.
Družstva mužů společně trénují p. Josef Kocur s p. Danielem Buhlou a vedoucím je
p. Petr Kocián, trénování dorostenců se ujal p. Petr Janoš a p. Lukáš Pudich, u žáků zůstává
dvojice p. Alois Robenek a p. Lubomír Škrob, přípravu minižáků si vzal na starost p. Martin
Kučera a p. Pavel Halfar. Na tomto místě oslovujeme všechny chlapce, kteří již fotbal hráli,
ať se znovu zapojí do přípravy ve svých věkových kategoriích a ty, kteří ještě neokusili
radosti této krásné hry, zveme mezi nás. Obracíme se také na rodiče mladších chlapců
(i dívek) s informací o možnosti hrát fotbal za SK Bohuslavice. Přihlásit se můžete u výše
jmenovaných trenérů.
Dále sdělujeme, že letos se neuskuteční sportovní slavnost SK. Omlouváme se tím
veřejnosti, ale nové vedení klubu začalo pracovat až v červenci. Prioritou je sportovní
příprava všech družstev, ekonomické a hospodářské zabezpečení na novou sezonu.
Na závěr k fotbalu. Muži začali trénovat pod novým vedením od 10. července a sehráli
dvě přátelská utkání. V neděli 19. července se utkali na umělé trávě v Hlučíně s mužstvem
Píště a zvítězili 7 : 2 (branky: Štefek Jakub 3, Kretek Tomáš 2, Dihel Radek 2) , utkání
s Pustou Polomí se konalo po uzávěrce zpravodaje (hrálo se v sobotu 1. srpna).
Po skončení sezony došlo také ke změnám v kádru mužstva. Skončili hráči, kteří byli
na hostování. Marek Harasim přestoupil do Štěpánkovic a Tomáš Buchta odešel
na hostování do Dolního Benešova. Jako náhradu jsme ze stejného klubu získali brankáře
Davida Juchelku a mladého hráče Strachotu. Další posily i případné odchody hráčů jsou
v jednání.
Zveme všechny příznivce fotbalu na utkání Bohuslavických družstev v ročníku
2009/2010. Novou sezonu zahájí „A“ mužstvo v neděli 16. 8. 2009 v 10 hod.
s Fulnekem „B“. „B“ mužstvo odehraje svůj první zápas v sobotu 22. 8. 2009 v 17 hod.
s Kobeřicemi „B“. V neděli 23. 8. 2009 se poprvé představí na našem hřišti v nové sezoně
od 14.15 hod. dorostenci proti Darkovičkám a v 17 hod. „A“ mužstvo v derby proti
Kobeřicím „A“. (Rozlosování bude přílohou příštího zpravodaje).
Vilém Kocián, předseda klubu, Mgr. Pavel Dominik

Stránka 6 z 16

Srpen 2009

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 200

FBC Vlašák Bohuslavice
PRAJZ TOUR 2009
Třetí ročník máme úspěšně za sebou a nutno dodat, že ten letošní určitě překonal
kvalitou ty první dva. Ovšem stále je co zlepšovat a do dokonalosti máme ještě trošku daleko.
Druhý turnaj a finále proběhlo v Bohuslavicích na tenisovém kurtu FK Bohuslavice.
Přálo nám i počasí, sice se stále nad našimi hlavami proháněly mraky, ale zase nebylo
takové horko na ploše.

Rozlosování do skupin:
A: Los Toros (Opava), Junioři Bohuslavice, Saurians Selection (Paskov)
B: FbC Bohuslavice, FBC Cobra Hať a Bolatice
Skupina A se zdála silnější a vyrovnanější než „béčko“ už podle výsledků prvního
kola. Tentokrát ovšem nenechali nikoho na pochybách o svých kvalitách naši junioři a
zaskočili tým Sauriansu aktivní a rychlou kombinační hrou. Paskovští byli očividně otřeseni
prohrou 3 : 6, ale jako tým se nakonec vzchopili a v dalších utkáních přesvědčili všechny
přítomné, kdo je favoritem turnaje. I když kdo ví, kdyby podruhé narazili na juniorku
Bohuslavic, zda by dosáhli na putovní pohár. Los Toros nestačili na naše rozjeté mládí a
posléze ani na Saurians a skončili v poli poražených.
Naši muži konečně naplnili soupisku a bylo to znát. Nejdříve si poradili s Bolaticemi
7 : 3 a poté nedali šanci na slušný výsledek Cobrám z Hati a uštědřili jim desítku – 10 : 2.
V utkání o páté místo se tak utkali Los Toros s Cobrou Hať. Ve velmi dramatickém a
vyrovnaném zápase nakonec byli šťastnější Los Toros – 7 : 6.
Třetí místo si s přehledem uhájili Saurians, když nastříleli Bolaticím 17 branek.
V týmu Bolatic se skvělým výkonem předvedl Petr Theuer, který bohužel vysoko přečníval své
spoluhráče a neměl, ke škodě celého týmu, žádného následovníka.
Finále skupin patřilo mužům z Bohuslavic a juniorce. Velmi pohledné a dramatické
utkání. Naši muži už vedli 4 : 0, ale junioři nehodili flintu do žita a doslova rozpoutali peklo
před brankou svého soupeře. Hráči FbC Bohuslavice dlouhé minuty doslova nevěděli kde
jim hlava stojí a těsně před koncem utkání byl stav 6 : 6. Šťastnější nakonec byli muži, kteří
vstřelili vítěznou branku a s vypětím všech sil nedopustili vyrovnání.
V přestávce, která poskytla čas na vyhodnocení základní části Prajz Tour, se na ploše
předvedli naši žáci. Bohužel se dostavili v malém počtu a tak to bylo spíš jen vyplnění
volného času a zpestření pro diváky.
Po sečtení bodů vypadalo rozlosování velkého finále následovně:

Utkání o páté místo:
FbC Cobra Hať : Bolatice 2 : 4
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Play off:
Los Toros : Saurians Selection 2 : 4
Ve druhém utkání svedl osud opět oba naše týmy. Juniorka měla šanci na reparát,
který se bohužel nezdařil. Tentokrát nedošlo ani na dramatický závěr a muži si pohlídali
malý náskok. Už od prvních minut utkání výborně zachytal Jakub Riedel.

FbC Bohuslavice : Junioři Bohuslavice 3 : 1
V utkání o třetí místo se zdálo, že naši junioři už ztratili motivaci a štěstí se k nim
obrátilo zády, když hráči Los Toros skoro každou střelou na branku skórovali. Po přestávce
naši borci přece jenom zaveleli k útoku a zlepšeným výkonem nakonec v dramatickém závěru
strhli vítězství na svou stranu.

Junioři Bohuslavice : Los Toros 8 : 7
Ve finále se projevila zkušenost hráčů Saurians z nejvyšších soutěží a přes to, že naši
muži projevili maximální úsilí a až do závěrečného hvizdu rozhodčích bojovali o vítěznou
trofej, nestačilo to.

Saurians Selection : FbC Bohuslavice 9 : 6
Kanadské bodování hráčů dopadlo takto (uvedu jen prvních deset hráčů z celkového
počtu 45, kteří do soutěže zasáhli alespoň jedním bodem):

1. Jastrembsky J. 32b.; 2. Riedel T. 24b.; 3. Dohnal R. 19b.; 4. Theuer P. 18b.;
5. Birtek D. 17b.; 6. Manderla M. 15b.; 7. Kocur V. 15b.; 8. Janesik M. 15b.;
9. Drozdek M. 13b. 10. Kocur J. 12b.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen gólman Paskova Saurians Jakub Mikeska.
Na závěr chci poděkovat sponzorům: A.T.Y.P. Group, Restaurace Kasino, Florbal
Expert Ostrava, Auto Freisler a obci Bohuslavice. Ceny a trofeje účastníkům předával
starosta Bohuslavic Ing. Kurt Kocián a členové vedení klubu FBC Bohuslavice.
Děkujeme i vedení FK Bohuslavice za umožnění pořádání turnaje v prostorách FK.
Daniel Birtek
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ZŠ a MŠ Bohuslavice
Společnost pro děti, rodinu a volný čas zahájí ve spolupráci s obcí a Základní a
mateřskou školou Bohuslavice ve 2. polovině září v prostorách mateřské školy činnost
Rodinného a mateřského centra „SKŘÍTEK“. Cílovými skupinami jsou matky
na rodičovské dovolené, rodiče a příp. prarodiče pečující o děti do 6 ti let. Po zahájení práce
bude v návaznosti na zájem možno práci centra rozšířit o další aktivity. Podrobnější
informace budou zveřejněny v zářijovém zpravodaji.
Karla Krupová

Římskokatolická farnost Bohuslavice
Náboženský život (17)
Dlouhodobě oblíbené dívčí jméno je Helena. Svátek slaví Heleny 18.srpna. Povězme
si něco o světici, která toto jméno proslavila na celém světě.
Helena byla dcerou hostinského a narodila se kolem roku 255 v tehdejší Bithýnii
na severozápadním pobřeží dnešního Turecka. Její vztah s pozdějším císařem římským
Konstantinem I. dal život jejich synovi Konstantinu II., který je v dějinách znám jako
Konstantin Veliký. Helena přijala křest v roce 312 a stala se horlivou křesťankou. Její syn,
římský císař, však stále zůstával pohanem. Na rozdíl od svých předchůdců však byl
ke křesťanům shovívavý a přestal je pronásledovat. Sám přijal křest až na smrtelné posteli
v roce 337.
Heleninou touhou bylo nalézt Kristův kříž a za tím účelem pořádala do Svaté země
křížovou výpravu. Kříž se jí opravdu podařilo nalézt v roce 326 v Jeruzalémě. Ostatky kříže
jsou uloženy v kostele Svatého Kříže v Římě. Baziliku navštěvuje denně mnoho poutníků,
kteří se klaní ostatkům Sv. Kříže. Jsou to tři úlomky Kristova kříže, dva trny Kristovy trnové
koruny, jeden hřeb, kus nápisu z kříže „INRI“ a článek prstu „nevěřícího“ Tomáše.
Konstantin Veliký udělil své matce titul Císařovna. Helena zemřela 18. srpna 330
v Nikodémi, dnešním Izmitu v Turecku.
Svatou Helenu nejprve uctívala východní církev od 9. století, západní církev se
připojila až ve 12. století. Sv. Helena je znázorňována jako císařovna s korunou na hlavě a
v ruce má buď kostel nebo tři hřeby. Jako patronku ji uctívají města Frankfurt, Pesare a
Ascoli, biskupství trevírské, kam údajně donesla ostatky sv. Matouše, bamberské a
basilejské. Je také patronkou hledačů pokladů, dolů, barvířů a vlásenkářů. Dále pak proti
blesku a ohni, za nalezení ztracených věcí a k odhalení krádeží. Jak vidět, je toho hodně zač
můžeme svatou Helenu prosit.
Vám Heleny, Helenky, Helušky, Lenky a ostatní, blahopřejeme ke krásnému jménu.
Buďte v křesťanské horlivosti hodné nosit toto jméno.
Leo Dominik, kronikář
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Rozhovor s Petrou Černockou
Když se řekne Anna, tak pro nás obyvatele Bohuslavic to není jen krásné ženské
jméno, ale spojení s místními Anenskými slavnostmi. Již třetím rokem jsou pouťové atrakce
v naší obci obohaceny o bohatý kulturní program a to díky Bohuslavickému Oříšku.
Průvodcem letošního nedělního odpoledne byla zpěvačka a herečka paní Petra Černocká,
pro mnohé představitelka známé Saxany, která velice ráda zodpověděla několik otázek.
Za tu chvilku co jste tady jste sice nemohla poznat naši obec a náš kraj, ale i přesto se Vás
zeptám, líbí se Vám tady?
Právě, že člověk, když dojede do cíle, tak spíš dává pozor na nějakého chodce, který by mu
řekl, kde je areál, ve kterém se vystupuje než aby sledoval za oknem auta krajinu. Ale jinak
tenhle kraj je sám o sobě báječný.
A pokud se Vás zeptám na pojem Hlučínsko, tak jste už o tomto kraji určitě slyšela?
No samozřejmě. Víte já se už pohybuju po těch silnicích a po vystoupeních takových let,
že neexistuje kraj, který by jsem neznala.
Studovala jste na Pražské Konzervatoři obor Operní zpěv. Nakonec jste zakotvila v divadle
Semafor. Pokud si vzpomenete na svá studentská léta – můžete srovnat klasický operní
zpěv a zpěv tzv. pop-music – je to velký rozdíl?
Ano, je to podstatný rozdíl hlavně v tom, že musíte, chcete-li se udržet špičkovým operním
zpěvákem, opravdu denně cvičit, je to prostě dennodenní trénink. Zatímco já už doma svým
zpěvem rodinu vůbec neobtěžuji a před představením jako třeba tady je nemožné se dobře
rozezpívat, čili musíme si upřímně říct, že Ti co dělají vážnou hudbu tomu věnují podstatně
více času. A to i studiu repertoáru, což znamená, že pokaždé se studuje nový kus, který se
hraje třeba jen patnáctkrát a oni se naučí celou tu operu. To mě naprosto děsí, jak my
od pop-music se proti těmto lidem v uvozovkách flákáme. Ono je to také dané tím, že když
jsem jednou nazpívala Saxanu nebo Náklaďák, tak je musím stále opakovat. Ale, že by někdo
na Evu Urbanovou volal, aby mu zazpívala během opery kousek z Rusalky, tak to se asi
nestává.
Vystupujete jak pro dospělé, tak pro děti. Které publikum je Vám bližší?
Já osobně mám nejradši sestavu, která je shodou okolností tady, tzn. takovou čistou
improvizaci pro celý ten prostor lidí, který tu je od těch malých až po ty velké. Je to sice
trošičku složitější práce, protože ten dětský program, který je ušitý jenom na děti, ten už
Stránka 10 z 16

Srpen 2009

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 200

umíte poměrně rutinně, ale tady musíte reagovat třeba jen na to, kdyby někdo zakopl,
nějakým vtipem. Nebo se Vám může cokoliv stát, ale to je zároveň to co mě baví, je to prostě
složitější, ale o to jaksi je to zábavnější a člověk může být kreativnější pokud chce.
Na svých webových stránkách píšete – Správné bylo zahrát si Saxanu a zemřít. Do jaké
míry změnila tahle role Vaši uměleckou kariéru? Byla to Vaše jediná role ve filmu?
Nebyla. Já jsem potom natočila ještě dva filmy na Slovensku, kde jsem měla i hlavní role,
ale to už nebyly populární komedie. A tenhle ten film se zařadil mezi ty základní kameny
české komedie, což jsem tehdy nemohla tušit. A mezi námi v podstatě takovéto zařazení - to
je ta co hrála Saxanu, mě celkem dost dlouho diváci brali jako zpěvačku. V 70. letech bylo
v podstatě zapomenuto, že jsem bývala Saxanou nebo pamatovali si to jenom fanoušci.
Ale jakmile přišel kapitalistický model, že všechno musí mít své logo a že musíme prodávat
na to co je nejznámější, tak se bohužel vrátilo to, že jsem hrála Saxanu a zřejmě to tak už
bude fungovat až do smrti. Víte, já jsem v životě nenapsala článek, ani tenhle Váš nebude
výjimkou, kde by nahoře v tom perexu nebylo napsáno - známá dívka na koštěti nebo stále
krásná čarodějka, prostě takový to blebleble, které upřímně nenávidím, ale nedá se tomu
zřejmě vyhnout.
Vaše dcerka Barbora studuje novinařinu?
No ona už to má hotové, dávno. Bohužel se ale novinařině nevěnuje.
Četla jsem, že také zpívá?
Ano, zpívá. Ta skupina se jmenuje Yellow Sisters – žluté sestry a jsou to čtyři holky, které
krásně čtyřhlasně zpívají bez kapely, jenom a cappella a je to fakt moc pěkné, ale je to trošku
alternativní. Není to pro až tak širokou vrstvu posluchačů, je to taková delikátnější věc.
Předpokládáte, že se vydá ve Vašich šlépějích?
Předpokládám, ale taky zároveň je mi jasné, že bude chudší, protože ten její žánr je takový,
na to jak jsme malá republika, tak není tak často použitelný. Ale já si myslím, že chudoba cti
netratí, že bude aspoň o to aktivnější, protože když má někdo moc lehké živobytí, tak může
zbytečně zpohodlnět.
To je pravda. A poslední otázka. Vy jste adoptovala orangutaní slečnu Nuninku v Ústecké
ZOO?
No tak já bych úplně nejdřív ze všeho měla říct, že taky sponzoruju indickou holčičku, aby se
hned lidi neozvali, a neříkali, že Černocká sponzoruje kdejakou opici a na lidi kašle.
Ale jinak já jsem si vybrala takovou obrovskou orangutanici, teda můj muž, oni si nějak
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padli v tom ZOO do oka. Já jsem před tím sponzorovala lachtana a hned vedle v kleci byla ta
Nuninka a můj muž jí bohužel spatřil a oni se tak nějak do sebe zamilovali.
Tak že má ještě druhou lásku kromě Vás?
No právě. Ale Nuninka je šikovná, už porodila dva potomky.
V tom případě už to není slečna, ale zasloužilá maminka?
Ano, ona je spíše madam a je velice úspěšná, protože orangutani se v zajetí velmi těžko
rozmnožují. No a k tomu mám ještě tu indickou holčičku, aby se neřeklo. A abych pojmula to
lidstvo, abych ho úplně obejmula, tak jsem členkou výboru Člověk v tísni, kde taky přispívám
na takové ty rychlé peníze, co oni potřebují, když se někde stane nějaký malér. Tohle právě
dělají takovýhle lidičky jako já, takové ty drobné babičky, všichni normální lidi a to se mi
právě líbí. Člověk, který je opravdu v tísni se nemusí nikde doprošovat, nikde žádat o granty,
prostě peníze co mají na účtu od nás klubáků – to jsem nevěděla, že budu jednou klubák a to
kluby přímo nesnáším, tak ty jdou právě na tu okamžitou pomoc lidem, kterým se stal
nějaký malér.
Děkuji Vám za rozhovor.
Rozhovor připravila Eva Ilková
(Fotografie z Anenských slavností naleznete na poslední dvoustraně tohoto Zpravodaje).

Slovo z redakce
Milí spoluobčané
Nedá mi, abych nevyužila této příležitosti a nenapsala alespoň něco málo za sebe jako
za redaktora tohoto Zpravodaje. Od dnešního čísla budete Zpravodaj dostávat v nové,
barevné verzi. Jelikož autorkou grafické úpravy jsem já, byla bych velice ráda, kdybyste mi
sdělili, jestli se vám nová úprava Zpravodaje líbí, co byste v něm změnili nebo o čem byste
v něm rádi četli. Budu ráda za náměty, fotografie a další příspěvky, které po posouzení celou
redakční radou velice rádi ve Zpravodaji zveřejníme. Své případné náměty, dotazy,
fotografie mi můžete poslat na můj email: fotoeva7@gmail.com nebo zanechat na obecním
úřadě.
Doufám, že s prací redakce a s novým Zpravodajem budete spokojeni a bude se Vám
dobře číst.
Eva Ilková
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Společenská kronika – naši jubilanti v srpnu 2009
Ostárková Gertruda
Buhla Leo
Königová Věra
Fichnová Alžběta
Děkánková Ludmila
Fusová Alžběta
Manusch Günter
Szymiczková Alžběta
Heisig Kurt
Štefek Jiří
Jurčíková Růžena

86 let
81 let
50 let
70 let
50 let
87 let
70 let
80 let
81 let
50 let
75 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní
spokojenost a hojnost Božího požehnání.
Karla Krupová

Inzerce
Kadeřnictví v Domě služeb
Od měsíce června
paní Petra Dombková.

2009

má

kadeřnictví

v Domě

služeb

Provozní doba:
Pondělí : 8.00 - 14.00 hodin
Úterý : 12.00 - 18.00 hodin
Středa : 8.00 - 15.00 hodin
Čtvrtek : 12.00 - 18.00 hodin
Pátek : 8.00 - 14.00 hodin
Sobota : dle objednávek
Objednávky na telefon č. 605 139 248
Karla Krupová

Stránka 13 z 16

pronajato

Srpen 2009

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 200

Informace občanům obce:
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
mistostarosta@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.

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 200, srpen 2009
Měsíčník
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně
Redakční rada:
Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Daniel Birtek, Vilém Kocián, Eva Ilková
Redakce a grafické zpracování: Eva Ilková
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Fotogalerie

Další fotografie naleznete na:

www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.unasdomastudio.estranky.cz
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