Říjen 2009

č. 202

Váţení spoluobčané,
začal nový školní rok a já věřím, ţe děti si
uţ zvykly na pravidelnou školní docházku.
O organizaci školního roku a počtech ţáků
v jednotlivých ročnících se dočtete uvnitř
Zpravodaje. Tak jako v loňském roce jsou děti
v mateřské i základní škole doplněny o ty
nejmenší, o miminka s maminkami. V rodinném
centru Skřítek se kaţdé pondělí v 15.30
společně v kolektivu učí, cvičí a předávají
zkušenosti. Přál bych si, aby se výchovná a
vzdělávací činnost rozšířila na další skupiny
obyvatel a naše škola se stala místem, kde budou
vychovávány a vzdělávány nejen děti, ale všichni
zájemci.
V sále KD Bohuslavice byl rovněţ zahájen
pod vedením taneční mistryně p. Budíkové a
za doprovodu taneční skupiny Klasik uţ druhý
ročník kursu společenského tance. Kaţdé druhé
úterý zdokonaluje své taneční umění další
skupina zájemců. Vyšli jsme tak vstříc
zvýšenému zájmu o společenský tanec a pro zájemce kurzy zorganizovali.
Mimořádnou návštěvu i ohlas měl jiţ 5. Strassenfest, kterému je věnován samostatný článek
v tomto Zpravodaji.
V neděli 20. září uspořádala obec Oldřišov XII. Setkání chrámových sborů Hlučínska,
kterého se zúčastnil i náš chrámový sbor pod vedením Mgr. Marie Kotzurové. Dlouhodobá příprava
a nácvik písní smíšeného sboru, který čítá více jak 40 členů, korunovalo úspěšné vystoupení. Děkuji
všem za úspěšnou reprezentaci a zviditelnění naší obce.
A jak velí tradice, uspořádali poslední víkend členové SDH posezení s hudbou v hasičské
zbrojnici a společně s hosty ukončili letošní hasičskou sezónu.
V sobotu jsme se rovněţ rozloučili s otcem Davidem Kantorem, který v naší farnosti
se Závadou a Bělou pomáhal p. faráři Kazimíru Bubovi v náročné práci duchovního správce.
Otec David Kantor byl biskupem mons. Lobkowiczem jmenován farářem ve Strahovicích. Chtěl
bych poděkovat otci Davidovi za všechno, co pro naši obec a občany za více jak tři roky udělal a
popřál mu hojnost Boţího poţehnání a darů Ducha Svatého v jeho další nelehké sluţbě Bohu a
bliţním.
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A co se připravuje na měsíc říjen?
Hned první víkend plánuje SDH pro své členy a zájemce zájezd.
Druhý víkend navštíví členové obecního zastupitelstva se svými rodinnými příslušníky,
folklórní klub Vlašanky, Klub paličkářek a děti základní školy pod vedením p. ředitelky
Mgr. Fojtíkové druţební obec Závaţnou Porubu. Naši obec budou reprezentovat kulturním
vystoupením a výstavou paličkované krajky, drátkových šperků a výrobků. Uskuteční se tak další
etapa přátelského setkání, vzájemného poznávání a předávání zkušeností.
Další neděli 18. října na náš Krmáš, vystoupí schola z naší obce v Bolaticích na setkání schol
Hlučínska.
Poslední říjnový víkend, v sobotu 24. října, zve srdečně všechny občany SDH do sálu
Kulturního domu Bohuslavice na „Jiřinkový bál“.
V sobotu 31. října 2009 se uskuteční v banketní místnosti KD Bohuslavice tradiční „Vítání
občánků“.
Připravované akce ještě doplňují utkání našich sportovců.
Tak jako kaţdý měsíc děkuji všem, kteří popsané akce organizují, pořádají nebo se jich
zúčastňují. Přispívají k rozvoji společenského a kulturního ţivota v naší obci i úspěšně naší obec
reprezentují. Upřímný, velký dík!
Ing. Kurt Kocián, starosta

Strassenfest 2009 – ulice Okruţní
V letošním roce se v naší obci uskutečnil v pořadí již
5. Strassenfest , jehož organizace se ujala ulice Okružní.
V sobotu 5. září i
přes
studené,
ale
slunečné počasí mnozí
z nás navštívili ulici
Okruţní. Důvod byl
jediný. Obyvatelé této
ulice pořádali právě
v tento den letošní
Strassenfest.
Putovní klíč, kterým
se vţdy na začátku slavnosti odemyká ulice, přinesli
v průvodu obyvatelé ulice Školní, pořadatelé
loňského Strassenfestu. Po úvodních projevech
zástupců obou zmíněných ulic a projevu pana
starosty, který musel splnit zadaný úkol, se
návštěvníci dočkali slavnostního otevření ulice.
Jednotlivá „depa“ závodního okruhu, v tomto duchu
byla celá ulice vyzdobena, byla připravena
na příjezd všech účastníků, kterým poskytla
veškerou servisní péči. Ani děti nebyly ochuzeny
o zábavu. Na jednotlivých stanovištích byly pro ně
přichystány různé úkoly, za které si odnesly domů
sladké odměny nebo omalovánky. Při hudební
produkci tří ţivých kapel probíhala veselice do
pozdních nočních hodin a nezapomnělo se ani
na aktuální fotbalové utkání naší reprezentace.
Na tvářích všech návštěvníků byla vidět spokojenost

a to nejen s průběhem, ale samozřejmě i s nabídkou
dobrého jídla a pití.
A jak hodnotí letošní ročník Strassenfestu pan
starosta ing. Kocián?
„Chtěl bych touto cestou poděkovat hlavní
organizátorce p. Vitáskové, které se s přispěním
sousedů podařilo přesvědčit obyvatele ulice Okruţní
a připravit tak velkolepou akci. Velké poděkování
vyslovuji proto všem obyvatelům ul. Okruţní a
jejich pomocníkům za obětavou přípravu, skvělé
nápady a doplnění putovního klíče o putovní prapor
Strassenfestu. Škoda kaňky, kterou zanechali
neznámí pachatelé v podobě vytrhaných a
polámaných latěk dřevěných plotů a znečištěných
veřejných záchodů. Příště musíme být všichni více
pozorní, abychom podobnému jednání zabránili.“
Pro obyvatele ulice Okruţní to bylo velice náročné
odpoledne a večer. Nezbývá neţ zveřejnit i jejich
příspěvek:
„Děkujeme
všem
návštěvníkům
letošního
Strassenfestu za účast a vytvoření příjemné
atmosféry. Za případné nedostatky, pochybení či
případnou újmu se velice omlouváme.“
Co napsat závěrem? Letošní Strassenfest se
opravdu vydařil a nám nezbývá neţ se těšit na jeho
příští ročník. Která ulice se ujme tohoto těţkého
úkolu, to se musíme nechat překvapit.
Eva Ilková
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém
32. jednání dne 21. 9. 2009 zabývala
následující problematikou:
 Zahájení.
 Kontrola usnesení.
 Výsledky hospodaření obce za 01-08/2009, rozbor
daňových příjmů v 01 - 08/2009, audit hospodaření
za 1. pol. 2009 bude 24. 9. 2009.
 RD č. 235, Domov seniorů Vincence Hurníka, zkušenost s provozem podobného domova - Domova
s pečovatelskou sluţbou v Kobeřicích, prohlídka a konzultace s ředitelem Charity Hlučín.
 Finanční pohledávky obce, seznam dluţníků vodného a poplatku za popelnice.
 Investiční výstavba – stavby:
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, KD Bohuslavice, ţádosti o dotaci na zateplení fasády, výměnu oken a dveří
z OPŢP.
 Dopravní značení, instalace vlastními pracovníky.
 Infrastruktura pro nové RD, Bolatická - dokončeno, zahájeno kolaudační řízení, přepojení a 1 přípojka
plynu bude provedena po kolaudaci.
 Parcela 482/6 - vydáno územní rozhodnutí, předání dokumentace pro realizaci, výběrové řízení
na dodavatele.
 Schválení smluv o zřízení věcných břemen s ČEZ Distribuce, a. s., ul. Dolní – RD p. Pumprly,
ul. Záhumenní – novostavba RD p. Lišky, ul. Polní – novostavba RD manţ. Ohřálovi.
 Ţádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi z prostředků MAS Hlučínsko.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné sluţby v ostatní dopravní obsluţnosti.
 Komplexní pozemkové úpravy, výsledky jednání s vlastníky, zvolen sbor zástupců, stanoveny hranice
pozemkových úprav, KPÚ Bělá.
 Zamítavé stanovisko PF ČR k převodu pozemku parc. č. 1998/21 do majetku obce.
 Organizační věci:
 Rozšíření pracoviště Czech POINT.
 Zrušení rady obcí ve správním obvodu MěÚ Hlučín.
 Druţební spolupráce se Závaţnou Porubou, Slovensko.
 MAS, výzvy na předkládání ţádosti o dotaci 2009.
 Ozvučení hřbitova.
 Zimní úklid chodníků a místních komunikací.
 Vyhodnocení kulturních akcí, vítání nových občánků 31. 10. 09.
 Diskuse:
 Výstavba sluneční elektrárny na katastru obce Bohuslavice.
 Rušení nočního klidu.
 Jmenování otce Davida Kantora farářem ve Strahovicích.
 Neformální setkání členů obecního zastupitelstva.
 Termíny kulturních a společenských akcí, Vánoční jarmark.
 Příprava rozpočtu na rok 2010, poţadavky na dotace.
 Úprava terasy MŠ, přístupové schodiště a chodníky, parková úprava.
 Parkoviště u kostela, poškozené palisády a obrubníky.
 Školní hřiště, ochranné sítě.
 Kozmická, dokončení úklidu po kácení stromů.
 Nošení reflexních vest při práci na komunikacích.
 Pořízení vozíku na rakve.
 Strassenfest 2010, dosud se nepřihlásila ţádná ulice.
 Úprava spádování okapů na hasičárně.
 Mistrovství světa v šachu, účast p. Kriebel, dotace obce 5.000,- Kč.
Ing. Kurt Kocián

Stránka 4 z 20

Dopravní značení
Váţení občané,
v minulém roce byl firmou zpracován projekt na nové dopravní značení
na místních komunikacích v obci, které bylo schváleno dopravním
inspektorátem PČR v Opavě a dopravním odborem MěÚ v Hlučíně.
Letos byly značky s doplňky zakoupeny. Od září probíhá jejich instalace.
Na většině ulic nedojde k ţádným podstatným změnám, ale některé
novinky nové značení přinese. Jsou to značky Zóna 30 a Konec zóny 30,
které budou umístěny na průjezdných ulicích. Při vjezdech do slepých
ulic zůstane omezení rychlosti na 30 km. Na křiţovatce ulic Kozmická,
Polní a Záhumenní dojde ke změně přednosti v jízdě. Hlavní silnice bude
ve směru Polní, Záhumenní a na ulici Kozmické budou značky Stůj – dej přednost v jízdě. Na dvou
málo přehledných křiţovatkách budou umístěny zrcadla, a to na Okruţní a Polní a u hřbitova
na ulici Školní. Pokud budeme značky posunovat nebo dávat nové, bude tato situace projednána
s majiteli přilehlých nemovitostí. Věřím, ţe nové dopravní značení zvýší bezpečnost dopravy
v obci.
Mgr. Pavel Dominik, zástupce starosty

Oprava asfaltového hřiště
V měsíci srpnu a září proběhla oprava oplocení asfaltového hřiště, které bylo velmi
poškozené a na některých místech chybělo zcela. Křivé a zkorodované sloupky byly opraveny,
natřeny a následně bylo zavěšeno nové poplastované pletivo. Na opravě se brigádnicky podíleli
členové SK a hráči nohejbalu. Všem, kteří přiloţili ruku k dílu, patří velké poděkování.
Mgr. Pavel Dominik, zástupce starosty

Okénko občanů Bohuslavic
V minulém čísle Zpravodaje jsme zřídili novou rubriku, ve které můžete zveřejnit své
příspěvky. Na základě mého článku o pěších poutích do Hrabyně, nám zaslal svůj příspěvek
pan RNDr. Mgr. Josef Bajgar, jehož vzpomínky na pěší poutě do Hrabyně proto zveřejňujeme:
Váš článek o poutích do Hrabyně v posledním Zpravodaji mě
inspiroval, abych Vám poslal hrst mých osobních vzpomínek o těchto
poutích. Naše rodina ţila před 2. svět. válkou v sousední obci Horní Lhotě.
Na obě Mariánské poutě (srpen, září) jsme se jako kluci vţdy velmi těšili.
Od rodičů jsem dostal 5 korun na pouť pro veškeré své útraty. Podmínkou
však byla účast na Velké mši svaté, která začínala v deset hodin. Někdy se
také opozdila a tehdy předstoupil před oltář kostelník a řekl: „Mše svatá se
trochu opozdí, protoţe ještě čekáme na procesije z prajzské strany.“
Tato procesí většinou chodívala směrem od Háje a hodně poutníků
chodívalo boso. Teprve před Hrabyní se obuli. Po obřadu v kostele nastala
pro nás kluky ta pravá pouť. Je to aţ neuvěřitelné, ţe za 5 Kč jsem se najedl,
namlsal, zastřílel a ještě povozil na pouťových atrakcích. Rádi jsme pojídali
kvašáky, které se prodávaly přímo ze sudů. Kolem kostela v Hrabyni bylo
vţdy veliké mnoţství poutníků, procesí chodívaly téměř ze všech okolních vesnic. Velice rád
vzpomínám na tyto poutě. Smutný, aţ bolestivý byl pak pohled na zbořenou věţ kostela ke konci
války. Ale dnes se tyčí nad Hrabyní opět v původní podobě a to je dobře.
RNDr. Mgr. Josef Bajgar
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na nových
webových stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/

Organizace školního roku
2009/2010
 Období školního vyučování začalo
v úterý 1. září 2009.
 Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010.
 Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno ve středu
30. června 2010.
 Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
 Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí
v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny v termínu
15. 2. – 21. 2. 2010.
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
 Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.
 Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

Údaje o počtech ţáků – školní rok 2009/2010
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1.-5.

6.

7.

8.

9.

6.-9. 1.-9.

Celkem

25

21

15

21

20

102

24

19

18

20

81

183

Dívky

14

10

4

11

8

47

11

11

10

12

44

91

Hoši

11

11

11

10

12

55

13

8

8

8

37

92

Dojíţď.

5

8

7

4

7

31

7

5

4

4

20

51

JA

-

-

15

21

20

56

24

19

10

12

65

121

JN

-

-

-

-

-

0

-

-

8

8

16

16

24

19

15

21

14

93

20

17

11

14

62

155

Náboţ.

Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka
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Číslo 1/2009

Milí čtenáři,
od září 2009 probíhá na naší základní škole výuka zcela nového předmětu „Environmentální výchova“, ve kterém se
žáci seznámí s informacemi z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Jedná se o předmět netradiční, jak
tématy, tak formou výuky – žáci se do ní zapojí hledáním informací v odborné literatuře i na internetu, k výuce bude
využita interaktivní tabule a výsledkem jejich snažení budou vlastně vytvořené projekty a také tyto informační letáky.
Doufáme, že se Vám budou naše stránky líbit a že Vás nové téma zaujme a jistě se něco nového a zajímavého
dozvíte.

TÉMA: Šetrnost a efektivnost našich výdajů
Na co svět má a na co nemá
V tomto čísle jsme si pro Vás
připravili malý úkol, zkuste
odhadnout, na co svět má a na
co nemá … tipněte si, za co lidé
ve světě utrácejí nejvíce!
Skutečné údaje pak zveřejníme
v příštím čísle.
Nápověda (k vyplnění odhadu
použijte níže uvedená čísla):
6 mld. USD, 9 mld. USD,
11 mld. USD, 12 mld. USD,
13 mld. USD, 50 mld. USD,
105 mld. USD, 400 mld. USD,
780 mld. USD
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Naše škola se zapojila do školního recyklačního
programu Recyklohraní, který pořádají neziskové
společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM,
zajišťující
sběr
a
recyklaci
vysloužilých
elektrozařízení, baterií a obalů.
Díky naší účasti ve
zmíněném
projektu
obdrží škola sběrné
nádoby na použité
baterie
a
drobné
elektrozařízení.
Žáci
mohou
do
školy
nosit
nepotřebné
drobné elektrospotřebiče (například starý
mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku,
drobné počítačové vybavení, discman nebo
MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná
elektrozařízení a splněné úkoly získá škola
body, za které si může v katalogu odměn vybrat
ceny - učební pomůcky, hry i vybavení pro volný
čas.
Rodiče, prarodiče, sourozenci!
I Vy se můžete do Recyklohraní zapojit a pomoci tak naší škole sbírat body na odměny pro děti!
Stačí doma prohlédnout skříně a zásuvky, najít staré baterie a nepotřebné staré elektrozařízení a
poslat je prostřednictvím žáků do školy. Jistě budete mít dobrý pocit, že jste pomohli dětem a také
trošku i naší planetě 

Použité zdroje a materiály:
První strana - materiál „Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo _PNUD – Informe sobre desarollo humano 2002“ od UNDP
(United Nations Development Programme, www.undp.org), které převzala a zpracovala Nadace sv. Františka z Asissi,
upravil: Jan Hruška
Druhá strana - www.recyklohrani.cz
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Zprávy z naší mateřinky
Nové vybavení na zahradě MŠ
Naše Mateřská školka se dočkala v září letošního
roku nového vybavení dětského hřiště v areálu zahrady
MŠ. Zpravodaj proto přináší informace o tomto projektu
v naší MŠ.
Pokud jste koncem září prošli kolem zahrady naší
MŠ, určitě jste si všimli, ţe přibylo pro děti nové
vybavení, které by mělo zpříjemnit jejich kaţdodenní
pobyt venku na dětském hřišti v areálu zahrady MŠ.
Na jaře letošního roku byla naše MŠ oslovena firmou
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. z Opavy, s nabídkou
financování projektu v MŠ z Community Programu.
Jelikoţ stávající vybavení na zahradě MŠ bylo
nevyhovující a neodpovídalo bezpečnostním poţadavkům, rozhodlo se vedení MŠ o zakoupení nového
vybavení a to konkrétně – altánu, hrací tabule, hracího domečku, houpačky a dětského posezení. Projekt byl
nazván – Zlepšení podmínek pro pobyt dětí na zahradě MŠ Bohuslavice a ţadatelem v Community
Programu byla pobočka fy Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. z Opavy. Po schválení tohoto projektu byla
vybrána firma Miroslav Pavlíček – výroba, montáţ dětských prolézaček a zahradního nábytku z Opavy a to
z důvodu potřebné certifikace dodávaného vybavení pro MŠ. Celková částka tohoto vybavení byla vyčíslena
na 70.000,- Kč. Částka je to nemalá, proto jak investor, tak vedení MŠ doufá, ţe dětem nejen udělá vybavení
na zahradě MŠ radost, ale také si ho budou váţit.
Eva Ilková

Divadélko Smíšek
První říjnový den navštívilo naší Mateřskou školku Divadélko Smíšek.
Pro děti je to vždy nezapomenutelný zážitek. Proč? To se dočtete
v tomto článku.
Návštěva tohoto divadélka se stala v naší mateřince jiţ
tradicí. Jen v loňském roce shlédly děti naší MŠ celkem šest
představení tohoto divadla. Divadlo se skládá ze dvou členů a
několika maňásků.
Poslední představení neslo název „Hurá do školky“.
Oba herci humorným způsobem vyprávěli dětem příběh o chlapci,
kterému se do školky nechce chodit a kdyţ uţ tam přijde, provádí jednu lumpárnu za druhou. Nakonec ale
samozřejmě vše dobře dopadne. Za lumpárny chlapce nemůţe on sám, ale skřítek, který se ukryl ve skříni
mateřské školičky a nabádá děti, aby neposlouchaly paní
učitelky a dělaly si navzájem naschvály. Skřítek je
objeven a musí ze školičky odejít. A z nezbedných dětí
jsou ti nejhodnější a nejposlušnější ţáčci.
Děti se při představení výborně bavily a velice
lehce byly vtaţeny do děje hry, kterého se pak sami
aktivně účastnily, coţ je pro herce určitě největší
odměna. A děti jistě potěší, ţe toto malé, ale výborné
divadélko navštíví naší mateřinku opět v nejbliţší době
s novým humorným představením.
Eva Ilková
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Řádky ze sportu
Šachy
TADEÁŠ KRIEBEL vítězí na mistrovství Evropské unie mládeţe v šachu do 14. let!

Počátkem srpna se na deset dní sjelo ze všech koutů Evropy do příhraničního rakouského
městečka Mureck 156 mladých šachistů, aby ve čtyřech kategoriích do 8, 10, 12 a 14 let bojovali
o přeborníka Evropské unie v šachu.
Českou republiku reprezentovalo jedenáct dětí a mezi nimi byl i bohuslavický Tadeáš
Kriebel, člen Šachového klubu TJ MSA Dolní Benešov, který soutěţil v kategorii H14 (hoši
do 14 let). Na turnaj odjíţděl Tadeáš jako čtvrtý papírově nejsilnější. Cílem však nebylo skončit dle
nasazení, ale turnaj vyhrát. V prvních třech kolech si lehce poradil s hráči z Bulharska a Rakouska,
ve čtvrtém byl přelstěn mladým Rumunem. Od pátého kola však nic neponechal náhodě a
z maximálně moţných pěti bodů vytěţil 4,5, kdyţ v předposledním kole remizoval s Angličanem.
Se ziskem 7,5 bodů z devíti moţných tak pro Českou republiku vybojoval zlato!
Pořadí:
Kriebel
CZE 7,5 bodu
Gary
FRA 7
Brandon
ENG 7 atd.
Kompletní výsledky včetně fotografií a partií lze najít na:
http://www.jugendschach.at/ v sekci European Union Youth Chess Championship.
Leo Vitásek
Foto: Fotoarchív OÚ
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In-line maraton Bohuslavice open 2009
V sobotu 19. 9. 2009 proběhl v Bohuslavicích na ulici Poštovní první ročník In-line
štafetového maratonu. Celou akci uspořádal florbalový klub FBC Bohuslavice s vydatnou
podporou obce.
Den byl jako stvořený
pro sportování, od rána hřálo
sluníčko a pořadatelé mohli v klidu
připravit vše ke zdárnému průběhu
celé akce. K dispozici byly dva
stánky s bohatým občerstvením.
Trať byla upravena, zametena a
vyznačena tak, aby nedošlo
k případným střetům jednotlivých
závodníků. Bohuţel se na startu
sešly jen tři kompletní šestičlenné
týmy, a tak po vzájemné dohodě
došlo k dělení. Sestavili jsme šest
týmů po třech závodnících, z toho
byla vţdy jedna ţena. Rovněţ jsme zkrátili dobu maratonu na 4 hodiny. Na trať o délce 1640 m tak
vyrazilo šest závodníků v opoţděném startu ve 13:10. Celý maraton odstartoval starosta Bohuslavic
ing. Kurt Kocián.
Od úvodních metrů diktovalo tempo celého závodu druţstvo č. 2 v závěsu s třetím týmem.
V odstupu se drţel tým č. 6 a další tři týmy zvolily volnější tempo. Po hodině maratonu došlo
k prvnímu nedobrovolnému střídání. M. Riedel měl špatnou obuv a zranění prstů na nohou mu
nedovolilo dál závodit. Vystřídal ho Matěj Vitásek, který výkon celého druţstva oţivil a to
aţ do konce závodu. Druţstvo postupně zvyšovalo tempo a nebezpečně dotahovalo tým na třetí
pozici. Konec závodu vybičoval jezdce k závěrečnému finiši, ve kterém v čase 3:52:00 zvítězilo
druţstvo č. 2 o 17 vteřin před týmem č. 3. Na třetím místě skončilo druţstvo č. 6 a další pořadí: tým
č. 4, tým č. 1 a na šestém místě tým č. 5.
Soutěţilo se o dárkové balíčky, medaile a drobné dárky. Rovněţ byla oceněna
nejsympatičtější závodnice a nejrychlejší jezdec. První zmíněnou cenu si odnesla Martina
Sandálová a nejrychlejším jezdcem se stal člen vítězného týmu Ondřej Birtek.
Výsledky prvního ročníku:
Ondřej Birtek, Jakub Miketa a Martina Sandálová ( tým č. 2 )
Daniel Karas, Jan Miketa a Veronika Poštulková ( tým č. 3 )
Michal Fus, Jiřina Fusová a Daniel Birtek ( tým č. 6 )
Tomáš Riedel, Monika Vitásková a Matěj Vitásek ( tým č. 4 )
Radim Kocián, Kamil Vitásek a Veronika Lokotschová ( tým č. 1 )
Michael Vitásek, Tomáš Chřibek a Radka Lokotschová ( tým č. 5 )
Zajímavosti z prvního ročníku:
Vítězný tým společně s týmem na druhém místě ujeli 56 kol, coţ je 91km a 840m. Kaţdý
z jezdců tak ujel 30km a 613m. Průměrná rychlost na jedno kolo byla 24 km/hod. Rozdíl mezi
vítězem a posledním byl jen 5 kol, coţ svědčí o tom, ţe týmy byly velmi vyrovnané.
Na závěr chci poděkovat všem zúčastněným za skvělou akci, obecnímu úřadu za podporu a
dárkové koše a pořadatelům za vynikající zabezpečení celé akce.
Daniel Birtek
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Řádky z ledního hokeje
V sobotu 29. 8. sehráli hokejisté HC Buldoci
Bohuslavice první utkání nového ročníku AHL. A hned
v prvním kole sehráli tradiční derby, protoţe narazili
na Bolatice. Utkání bylo vyrovnané se spoustou šancí
na obou stranách. V zápase bohuslavičtí soupeře přestříleli
poměrem 5:3, dvě branky vstřelil David Kocur, po jedné
brance přidali Jan Krupa, Milan Pšenica a Marek Wilpert.
V úterý 1. 9. sehráli hokejisté utkání 2. kola,
ve kterém se střetli s muţstvem HC Monaco Kouty. Zápas
začali bohuslavičtí ve velkém stylu, kdyţ hned v první
minutě skóroval Jan Krupa. Poté se po přihrávce nové
akvizice bohuslavických, Pavla Holmana, trefil Šimon
Cigán. Třetí branku ještě pořád v první třetině přidal Pavel
Holman sám. Ve druhé třetině se po korigující brance
soupeře prosadili znovu Šimon Cigán a Pavel Holman. Konečnou podobu výsledku dal v poslední třetině
utkání sólem doslova přes celé hřiště obránce Tomáš Dominik a upravil na konečných 6:1 pro Buldoky
Bohuslavice.
V úterý 8. 9. sehráli Buldoci utkání 3. kola, ve kterém se utkali s muţstvem HC Kozmice. Zápas
začal sviţným tempem hry na obou stranách. První branku vstřelili bohuslavičtí, kdyţ se trefil od mantinelu
Radek Theuer. Další dvě branky vstřelili Buldoci při jedné soupeřově přesilovce. Do konce třetiny však
soupeř jednou brankou sníţil. Druhá třetina jiţ byla jasně v reţii bohuslavických hráčů, kdyţ vstřelili do sítě
soupeřova gólmana pět branek. I v této části hry se jim povedla věc nevídaná: vstřelit dvě branky v jedné
přesilovce hostů. V poslední třetině se bohuslavičtí trefili ještě čtyřikrát a ukazatel skóre se zastavil na stavu
12:3 pro Buldoky Bohuslavice.
V úterý 22. 9. sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice utkání 4. kola, ve kterém se střetli s
muţstvem HC Horní Lhota. Vedení v zápase se ujali bohuslavičtí, ale do konce první třetiny stačil soupeř
vyrovnat. V prostřední třetině se situace opakovala, po vedoucí brance hornolhotských se Buldokům
podařilo skóre do konce třetiny srovnat. Do třetí třetiny šla tedy obě muţstva se dvěma brankami na kontě.
Hned zkraje poslední části hry vstřelili bohuslaviští dvě branky, soupeř sice sníţil na jednobrankový rozdíl,
ale další branka v síti soupeře znamenala vedení Buldoků 5:3. Ovšem hned vzápětí po buly ve středovém
kruhu, po rychlé akci soupeře zakončené šťastným gólem, byl rozdíl ve skóre opět jednogólový. Po dalších
čtyřech minutách hráči Horní Lhoty skóre utkání vyrovnali a následně se slepeným gólem dostali dokonce
do vedení 5:6! Poslední 4 minuty utkání byly ve znamení snahy bohuslavických o vyrovnání. Coţ se
nakonec podařilo necelé dvě minuty před koncem. V infarktovém závěru měla ještě obě muţstva několik
vyloţených šancí ke vstřelení rozhodujícího gólu, ale branka jiţ nepadla a soupeři se tudíţ rozešli
smírně 6:6.
V průběţné tabulce soutěţe jsou bohuslavičtí hokejisté na velmi pěkném 3. místě.

Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Bolatice
HC Buldoci Bohuslavice - HC Monaco Kouty
HC Buldoci Bohuslavice - HC Kozmice
HC Buldoci Bohuslavice - HC Horní Lhota

5:3
6:1
12:3
6:6

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v říjnu:
Po 12.10.2009 20:30 HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
Po 19.10.2009 20:30 HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Út 27.10.2009 18:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice
Út 3.11.2009 17:00 HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěţe a rozpis všech
utkání naleznete na internetové stránce: http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Ing. Jiří Kocián
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Řádky z fotbalu
„A“ muţstvo
SK Bohuslavice - SK Meteor Strahovice

6:1

Hráči Bohuslavic čekali na vítězství na domácím hřišti hodně dlouho, pocit z vítězství nepoznali
celou jarní sezónu a tak vítězství je o to cennější. Na konečný výsledek měl vliv začátek utkání.
Do 15. minuty jsme vedli 3 : 0 a soupeře poslali do kolen. V dalším průběhu utkání jsme měli usnadněnou
pozici, mohli jsme hrát v klidu a hlídat si dostatečný náskok. Navíc se nám podařilo docílit čtvrté branky,
kterou vsítil Tomáš Kretek jako svou v pořadí třetí trefu a tím dokompletoval hattrick. Z hlediska
produktivity to byl z naší strany poločas snů! Ve druhém poločase jsme se chtěli zaměřit na kvalitu herního
projevu a zahrát si s chutí fotbal bez obavy o výsledek. Bohuţel se nám záměr nevydařil a naše hra byla
hodně neurovnaná. Soupeři jsme více umoţňovali ohroţovat naší branku. Za pasivitu jsme byli po zásluze
potrestáni v 67. minutě. Obdrţená branka nás naštěstí vyburcovala ke zlepšení výkonu a po krásných
brejkových akcích jsme dokázali vstřelit ještě dvě branky a upravili stav skóre na rekordní výsledek 6 : 1.

SK Bohuslavice – FK Sokol Mokré Lazce

1:2

Do utkání jsme nastoupili po nevídané kanonádě se Strahovicemi a s vidinou dalšího
bezproblémového vítězství. Tato skutečnost ovlivnila začátek utkání a také konečný výsledek. Soupeř
si od první minuty vytvářel převahu. V pořadí třetí šanci jiţ soupeř dotáhl do gólového vedení a naše
muţstvo se po vlaţném začátku nemohlo dostat do hry. Naše snahy o zteče branky soupeře končily
v prostorách daleko od přímého ohroţení. Také druhý poločas probíhal ve stejném duchu. Po hrubé taktické
chybě, kdy byl ošetřován Jiří Kocián, jsme nezachytili rychlý protiútok soupeře a nechali si v 67. minutě
vstřelit druhý gól. Paradoxně se to stalo v době, kdy za hrubý faul na Kociána byl soupeři vyloučen hráč!
Velká šance na otočení stavu utkání přišla v 75. minutě, kdy za nesportovní chování byl soupeři vyloučen
druhý hráč. Bohuţel se nám kontaktní branka podařila vstřelit aţ v 90. minutě a na vyrovnání jiţ nezbyl čas.
Branku vstřelil hlavou Radek Dihel. Musíme sportovně přiznat, ţe jsme utkání nezvládli a prohráli
zaslouţeně.

TJ Sokol Krásné Pole – SK Bohuslavice

1:1

Ţe do Krásného Pole přijelo muţstvo z Bohuslavic odčinit poráţku z minulého kola, naznačil hned
začátek utkání. Aktivní hra Bohuslavicím přinesla v první půli zápasu velké šance. V první z nich,
v 15. minutě M. Polomský hlavičkou z bezprostřední blízkosti těsně minul odkrytou levou stranu branky.
Další "tutovku" spálil ve 40. minutě Jiří Kocián po účelném naběhnutí a nádherné finální přihrávce Tomáše
Kretka. Aţ v pořadí třetí šance znamenala změnu stavu skóre na 0:1 ve prospěch Bohuslavic. Branku vstřelil
hlavou po ideálním centru z pravé strany kanonýr Tomáš Kretek, a to v poslední minutě prvního poločasu!
Do druhého poločasu nastoupilo Krásné pole s odhodláním vyrovnat a změnit průběh hry. V tomto snaţení
jim byli hodně nápomocni rozhodčí. V 55. minutě nařídil hlavní rozhodčí za faul pokutový kop. Domácí se
tak lehce dostali k vyrovnání. Hráče Bohuslavic však obdrţená branka nesrazila na kolena, ale vyburcovala
muţstvo ke zlepšení výkonu. Vytvářelo si jednu gólovou šanci za druhou, ale ţádná nevedla ke kýţené
brance, která by zaručovala zisk tří bodů.

SK Bohuslavice – TJ Sokol Štěpánkovice

0:1

Naše muţstvo nastoupilo s odhodláním pojistit zisk cenného bodu z posledního utkání, také
s povinnosti vyhrát na domácím hřišti a odčinit minulou poráţku. Začali jsme hrát aktivně. Za první poločas
jsme si vypracovali tři vyloţené brankové příleţitosti, ale jako v Kr. Poli jsme selhali v zakončení. Opět se
potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš, soupeř se po naší chybné rozehrávce dostal levně k míči a z ofsajdové
pozice vstřelil ve 32. minutě, jak se později ukázalo, rozhodující branku utkání. V zápětí se dostal do druhé
vyloţené šance Tomáš Kretek, ale z bezprostřední blízkosti napálil pouze hostujícího brankaře. Druhý
poločas přinesl ze strany Štepánkovic fotbal zaměřený na bránění náskoku a z naší strany pouze snahu
o vyrovnání, ale bez patřičného nasazení a důrazu. Určitě jsme nebyli horším muţstvem, vypracovali jsme si
brankové příleţitosti, ale branku jsme nedali a opět doplatili na hrubou chybu, kterou soupeř potrestal.
Josef Kocur, trenér
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„B“ muţstvo
„B“ muţstvo sehrálo v září čtyři utkání okresní soutěţe III. třídy. Nejprve se představilo na půdě
Dobroslavic, kde remizovalo 1:1. Domácí se na začátku utkání ujali vedení gólem vstřeleným z nařízené
penalty. Ovšem hned vzápětí vyrovnal hlavičkou Vlastimil Vitásek. Skóre se uţ do konce utkání nezměnilo.
V dalším zápase se „B“ muţstvo střetlo doma se Strahovicemi „B“. První šanci měli hosté, kdyţ uţ
v 5. minutě prudkou střelou z 16 metrů rozezvučili tyčku domácí branky. Ale udeřilo na druhé straně.
V 18. minutě se po pěkné kombinační akci a finální přihrávce Radka Babiše prosadil Tomáš Hruška, kdyţ
protlačil míč pod tělem padajícího brankáře hostů a tím se domácí ujali vedení 1:0. Druhý poločas byl
ve znamení snahy hostů alespoň vyrovnat. Po centru od rohového praporku vstřelil hostující hráč
vyrovnávající branku. Před koncem utkání pak ještě mohli strhnout vítězství na stranu bohuslavických
Robert Mokrý a Radek Babiš, ale ani jeden z nich neměl při zakončení potřebné štěstí.
V následujícím utkání se „B“ muţstvo utkalo doma se Sudicemi. Po bezbrankovém prvním poločase,
který nenabídl mnoho šancí, se ujali v 69. minutě hosté jednobrankového vedení. Domácí se snaţili
s výsledkem něco udělat, ale bohuţel se jim dobře chytajícího brankáře hostů nepodařilo do konce zápasu
překonat a prohráli tak 0:1.
V posledním zářijovém zápase se naše „B“ muţstvo střetlo v derby se Závadou. Po samostatném
úniku dostal domácí do vedení Radek Babiš, kdyţ mezi nohama prostřelil hostujícího gólmana. Do konce
prvního poločasu stihl soupeř ještě vyrovnat. Po rohovém kopu se při závaru před domácí brankou prosadil
soupeřův obránce. Začátek druhého poločasu byl ve znamení snahy domácích vstřelit vedoucí branku. To se
ovšem z ojedinělé akce podařilo hostům. Domácí hráči se však nevzdali a po rohovém kopu Jana Krupy se
hlavičkou prosadil Robert Mokrý. Po dalším výborně zahraném rohovém kopu Jana Krupy a špatném
vyboxování hostujícího brankáře se míč snášel do malého vápna. Chyby brankáře a liknavosti obránců
Závady vyuţil Martin Breuer a jako správný kapitán zajistil důraznou hlavičkou bohuslavickému „B“
muţstvu první letošní tři body za výhru 3:2.
„B“ muţstvo muţů je po pěti odehraných kolech s 6 body na 5. místě tabulky okresní soutěţe
III.třídy.
Výsledky:
TJ Sokol Dobroslavice – SK Bohuslavice „B“
1:1
SK Bohuslavice „B“ – SK Meteor Strahovice „B“
1:1
SK Bohuslavice „B“ – TJ Sokol Sudice
0:1
SK Bohuslavice „B“ – TJ Sokol Závada
3:2

Dorost
Dorost sehrál v září čtyři utkání okresní soutěţe. Nejprve prohrál vysoko v Hlučíně 11:0, následně
ztratil body po domácí prohře se Strahovicemi 0:12, pak prohrál 5:0 v Píšti a první letošní vítězství si připsal
na konto v domácím zápase s Bělou, kterou porazil 3:1.
Dorost je po šesti odehraných kolech se 3 body na 9. místě tabulky okresní soutěţe.
Výsledky:
Hlučín „C“ – SK Bohuslavice
11:0
SK Bohuslavice – SK Meteor Strahovice
0:12
TJ Slavia Píšť – SK Bohuslavice
5:0
SK Bohuslavice – TJ Sokol Bělá
3:1

Ţáci
Ţáci sehráli v září pět utkání okresní soutěţe. V přestřelce v Darkovicích prohráli velmi smolně 8:7,
následně přehráli vysoko Vřesinu poměrem 9:1, pak v dalším domácím zápase přestříleli Píšť 4:3. Dále
nestačili na Kozmice, se kterými prohráli doma 3:6 a v Šilheřovicích prohráli 5:2.
Ţáci jsou po pěti odehraných kolech se 6 body na 4. místě tabulky okresní soutěţe.
Výsledky:
TJ Darkovice – SK Bohuslavice
8:7
SK Bohuslavice – Vřesina
9:1
SK Bohuslavice – TJ Slavia Píšť
4:3
SK Bohuslavice – TJ Sokol Kozmice
3:6
TJ Sokol Šilheřovice– SK Bohuslavice
5:2
Ing. Jiří Kocián
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Řádky z kultury
Náboţenský ţivot (19.)
V tomto měsíci si všimneme dívčího jména
Terezie. V kalendáři je najdete u data 15. října.
Církev však slaví v tomto měsíci hned dvě Terezie.
15. října je to Terezie z Avily - od Jeţíše.
Narodila se 28. 3. 1515 v Avile ve Španělsku. Její
rodiče vychovávali mimo ni ještě dalších jedenáct
dětí. Sama Terezie o sobě říká, ţe byla jiná neţ její
sourozenci, kteří byli ctnostní jako její rodiče. Ona
byla temperamentní aţ bouřlivá. Uţ jako dítě ji
fascinovali křesťané, kteří byli ochotni zemřít
pro víru. V sedmi letech spolu se svým starším
bratrem opustila otcovský dům, aby zemřela
mučednickou
smrtí
u
Maurů
(Arabové
ve Španělsku). Jejich útěk byl však záhy odhalen a
nalezené děti byly vráceny rodičům. Kdyţ bylo
Terezii dvanáct let, zemřela jí matka. Ve svém
zoufalství se zasvětila Matce Boţí. V šestnácti ji
otec dává na vychování do kláštera augustiniánek
v rodném městě Avile. Tam v nemoci přečetla
slavné Jeronýmovy dopisy, které ji přivedly
k mystice. Ve dvaceti letech se rozhodla přes odpor
otce vstoupit do kláštera karmelitek v Avile. Krátce
na to po těţké nemoci částečně ochrnula a těţce se
pohybovala. V té době měla první mystické záţitky
při pohledu na obraz trpícího Krista. Vidění
přibývalo a Terezie se stále více dostávala
do konfliktu s veřejností. V klášteře se proti Terezii
vytvořila opozice, která její vidění zpochybňovala.
V té době došla k poznání, ţe řehole karmelitského
řádu se nebere váţně, a tak spolu s karmelitánským
řeholníkem Janem od Kříţe začali řád reformovat.
Dílo se jim dařilo a klášterů i řeholníků přibývalo.
Své mystické stavy a záţitky sepsala Terezie
do spisů a prohlášení. Ještě nikdo předtím nepopsal
mystická zjevení tak zřetelně a podrobně, jako ona.
Unavená a vyčerpaná svou činností umírá 4. října

1582. Je znázorňována v karmelitském oděvu,
s knihou v ruce nebo se srdcem s nápisem IHS.
Je patronkou Španělska, města Avily a Neapole;
karmelitského
společenství,
španělských
spisovatelů; v duchovní nouzi, za vnitřní ţivot, proti
nemoci srdce a hlavy.
Tato ţena však nebyla jedinou svatou toho
jména. Jak uţ jsem se zmínil na začátku, slavíme
v říjnu ještě jednu Terezii, a to 1. října Terezii
z Lisieux - od Dítěte Jeţíše. Je nazývána také
"Malou svatou Terezií" a říkali ji - modlící se dítě.
Narodila se 2. ledna 1873 v malém městě Alencou
v Normandii (Francie). I ona vstoupila
po několikerém odmítnutí pro mladý věk
do karmelitského řádu, a to jiţ ve svých 15 ti letech.
Těţce bojovala se svými představenými i
spolusestrami, které ji povaţovaly za pyšnou a
domýšlivou pro její horlivost a nerozeznaly její
vnitřní ţivot, se kterým neustále bojovala. Jejím
ţivotním heslem bylo "Všechno je milost". Velmi
brzy onemocněla tuberkulózou. Všechno utrpení
v nemoci obětovala za hříšníky světa. Zemřela
mladá ve věku 24 let. Před svou smrtí prohlásila, ţe
bude z nebe sypat růţe. Proto je také nejčastěji
zobrazována v hnědém karmelitském šatě s růţemi.
Její sochu máme i v našem kostele. Najdete ji
na prostředním sloupu chrámové lodi vpravo. Je
patronkou Francie; misií a karmelitek. Tato oblíbená
světice je pochována v bazilice v Lisieux
ve skleněné rakvi. Její tělo je neporušené a k jejímu
uctění dodnes proudí do baziliky tisíce poutníků.
Tak milé Terezky, máte na výběr, kterou
ze dvou velkých světic si zvolíte za patronku.
Nejraději obě.
Leo Dominik, kronikář obce

Sbor dobrovolných hasičů
Poděkování
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích tímto děkuje všem občanům, kteří se účastnili
dne 26. 9. 2009 ukončení sezony na hasičské zbrojnici.
Za SDH Lasák Robert - starosta

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů zve občany všech věkových skupin na Jiřinkový bál, který se uskuteční
dne 24.10.2009 od 20.00 hodin v sále kulturního domu. Předprodej vstupenek je ihned po zveřejnění
v obecním zpravodaji u pí. Šebestíková Aneţky v prodejně Eso, kde se vám dostane i vysvětlení případných
vašich dotazů. Srdečně zvou hasiči.
Za SDH Šebestíková Aneţka - jednatel
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Triumfální návrat MěOM z Dolního Benešova
z Mezinárodního hudebního festivalu Euro – Musiktage Bősel
Pro Městský orchestr mladých z Dolního Benešova (MěOM), ve kterém hraje rovněţ i několik
mladých muzikantů z Bohuslavic, je letošní rok opět velmi hektický. Po návratu ze Slovenska tito hudebníci
stačili nanejvýš vyleštit své nástroje, aby je opět sbalili na cestu, tentokrát do německého Bőselu. Jinak
poklidné městečko v Dolním Sasku se ve dnech 10. aţ 13. září stalo svědkem velkolepého hudebního svátku
EURO Musiktage 2009. Jeho 48. ročníku se zúčastnilo 30 souborů, na tisíc mladých hudebníků či tanečníků
nejen z Německa, ale i z Holandska, Dánska, Polska, vzdálenějšího Bulharska a konečně z České republiky.
Slavnosti byly oficiálně zahájeny v pátek 11. září večerním koncertem Dechového orchestru mladých
z polské Leśnicy a inauguračními proslovy organizátorů tohoto prestiţního festivalu, avšak jiţ od rána zde
probíhaly různé doprovodné akce. MěOM z Dolního Benešova vystupoval pro děti ze základní školy
v Petersdorfu a také pro sponzory – banku z Friesoythu. Neobyčejně příjemným záţitkem pro naše
hudebníky bylo vystoupení v krásném lázeňském městečku Bad Zwischenahn. Představte si uprostřed
krásně sestřiţeného trávníku malé kaskádovité pódium, na němţ usedá asi šedesátičlenný dechový orchestr.
Na promenádě před lázeňskou budovou usedají desítky lázeňských hostů. Začíná koncert. Česká hudba
přitahuje i náhodně kolemjdoucí. Ladně pochodující maţoretky souboru „Variace“ z Havířova, které během
více neţ hodinového koncertu předvedou několik různých choreografií, jsou nepochybně ozdobou celého
koncertu. A orchestr? Ten rozmazluje posluchače tím nejlepším, co má v repertoáru. Diváci neskrývají
nadšení.
Vracíme se do Bőselu. Cestou obdivujeme krásné cihlové domečky, typické pro tento kraj, a vkusně
upravené zahrádky. Cestou někdo odpočívá , jiný moţná uţ myslí na to, jak dopadne zítřejší soutěţní den.
Skutečně, neděle se od předcházejících dnů bude lišit, vţdyť je dnem soutěţním. Odpoledne bőselští
čekají na velkolepý průvod, přehlídku všech zúčastněných souborů. Diváci ještě mají moţnost se zapojit
do hlasování a vybrat svého favorita soutěţe. Po průvodu následuje přehlídka všech souborů na pódiu.
Kaţdý soubor přihlásil do soutěţe jednu skladbu. Úroveň předvedených skladeb byla různá, soutěţilo se
v několika kategoriích. Čekalo se s napětím na vystoupení polského souboru, jehoţ páteční koncert byl
pro MěOM z Dolního Benešova signálem, ţe pro obhajobu vítězství z roku 2001 bude třeba vyburcovat
hudební dovednosti všech členů orchestru.
Městský orchestr mladých z Dolního Benešova nastoupí na pódium v pořadí 21. Hudebníci se usadí,
chvilička soustředění. Taktovka pana dirigenta Nováka se zvedá. První tóny Skočné Bedřicha Smetany se
linou sálem, tedy promiňte, obrovským stanem. Klobouk dolů, pane Bedřichu, jak jste to jen dokázal
vymyslet, takový mistrovský kousek. Teď nám drţte palce, Mistře, ať to benešovští hudebníci naservírují
divákům tak, jak byste si to sám přál. Ano, je tu finále a veliký potlesk. Diváci se vzchopili a pochopili, ţe tu
slyšeli něco výjimečného.
Za námi vystoupí ještě dva soubory a pak nás od vyhlášení výsledků soutěţe dělí jen několik
okamţiků. Na scéně se připravují poháry a další ceny. Kdopak si je odnese?
Na pódiu se shromaţďují všichni dirigenti a vedoucí tanečních souborů. Začíná se od vyhlášení ceny
publika, třetí místo získávají Holanďané, druhé Dánové, následuje vyhlášení prvního místa. Pohár jako cenu
publika se přiznává MěOM z Dolního Benešova! „No to mně podrţte, my budeme mít dokonce pohár, a
nějaká medaile by nebyla?“, glosuje vtipně jeden z hráčů našeho orchestru, es-trumpetista David Bajgar
z Bohuslavic.
Přichází řada na mezinárodní kategorii, vyhlašuje se umístění od 5. místa. Polsko překvapivě získává
4. místo. Oceněno je Holandsko a Dánsko. Z našich nikdo ani nedutá. MěOM z Dolního Benešova se stává
vítězem této kategorie! Radost nás zvedá ze ţidle a k pódiu se nese popěvek: „Richard je naše hvězda,
Richard je nejlepší….“ Nevíte, kdo je Richard?, pan dirigent přece, který hned nato dostává medaili jako
nejlepší dirigent eurosoutěţe. Teď uţ zbývá vyhlásit absolutního vítěze EURO Musiktage Bősel 2009. Stává
se jím na základě největšího počtu získaných bodů MěOM z Dolního Benešova!!!
„Je to paráda! To jsme váţně nečekaly! Tak trochu jsme doufaly, ale 1. místo, to rozhodně ne,“
komentují shodně úspěch další hráčky orchestru pocházející z Bohuslavic, klarinetistky Radka Fojtíková a
Klára Kocurová.
Ještě téhoţ večera odjíţdíme. Sbalit, uklidit a nashledanou někdy příště. Co takhle okořenit
bőselským 50. ročník soutěţe? Nu, uvidíme.
Mgr. Danuta Kulová
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Společenská kronika – naši jubilanti v říjnu 2009
Erhard Kocián
85 let
Alţběta Štefková
83 let
Aneţka Skrochová
60 let
František Theuer
80 let
Bedřich Vaňák
60 let
Hedvika Tomíčková
83 let
Jan Reţný
50 let
Berta Honusová
60 let
Bohumil Pecháč
70 let
Josef Balarin
50 let
V měsíci říjnu oslaví významné jubileum
zlatou svatbu - 50 let společného ţivota
manţelé Alţběta a Emil Gaidovi.
Všem jubilantům přejeme do dalších let
především pevné zdraví, štěstí i
osobní
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání,
manţelům Gaidovým pak navíc hodně
společných spokojených let.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa:
7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Internetové stránky obce:

E-mail:

Redakce e-mail:

www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
mistostarosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
fotoeva7@gmail.com
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Inzerce

Stránka 18 z 20

Pozvánka na výlet
Zoologická zahrada Ostrava
Nastal podzim a pro většinu z nás je to ideální období na podnikání
výletů do okolí. Rádi bychom Vám přinesli v kaţdém čísle Zpravodaje
námět, kam se vydat se svou rodinou. A čím na začátek začít neţ
Zoologickou zahradou v Ostravě, která je vděčným místem jak pro
dospělé, tak pro děti.
Historie této ZOO je
úzce spjata s aktivitami
horníků dolu Zárubek a
Alexandr
a
původní
umístění tohoto sadu bylo
v Ostravě – Kunčičkách.
Hornický sad začal vznikat
v roce 1948 a o rok později
bylo rozhodnuto zřídit
ve vznikajícím parku i tzv. zoo–zahradu. K prvním
chovancům patřil jeden srnec, dvě srny a pět baţantů. K nim
brzy přibyli i pávi a po dokončení voliéry i další ptáci. V roce
1956 po sloţitých jednáních byla započata výstavba nové
ZOO a to ve Stromovce na katastru Slezské Ostravy a
Heřmanic. Počátky fungování ZOO v Ostravě byly velice
sloţité. Z velké části byla budována brigádnicky v akci Z a to
především hornickými důchodci. Hlavním obdobím výstavby
byla pak druhá polovina šedesátých let a především léta
sedmdesátá. V tomto období vznikla většina pavilónů a
výběhů včetně rybníků v areálu dnešní ZOO. V současné
době prochází Zoologická zahrada Ostrava postupnou
modernizací a výstavbou nových pavilónů. V roce 2004 se
vrátili do Ostravské ZOO sloni, kteří jsou mezi dětmi asi
nejvíce oblíbení. A nových výběhů a pavilónů se dočkaly i
další zvířata. Zoologická zahrada prochází také postupnou
botanizací, v rámci jejíţ první fáze byly v roce 2007
zpřístupněny návštěvníkům tři botanické stezky s řadou nesmírně cenných botanických partií.
Zoologická zahrada v Ostravě je proto ideálním
místem odpočinku jak pro děti, pro které je zde
připravena řada dětských hřišť a samozřejmě zoo koutek, tak i pro dospělé a samozřejmě seniory. Pokud
si myslíte, ţe nejvhodnější dobou pro návštěvu ZOO je
léto, pak jste na omylu. Kaţdé roční období je
v Ostravské ZOO pro návštěvníky něčím zajímavé. Tak
třeba právě vy se rozhodnete o tom přesvědčit.
Veškeré informace naleznete na webových
stránkách: http://www.zoo-ostrava.cz/_beta/
Otevírací doba v říjnu je 9,00 – 18,00 hod,
v listopadu, prosinci a lednu 9,00 – 16,00 hod.
Pokud se rozhodnete pro výlet do Ostravské
ZOO, přejeme Vám šťastnou cestu a spoustu
příjemných záţitků.
Eva Ilková
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Fotogalerie

V polovině září se sešli na společnou
oslavu svého významného jubilea všichni
šedesátníci. I my se proto připojujeme
s blahopřáním a přejeme Vám všem do dalších
let hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího
požehnání.

Další fotografie naleznete na:

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