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Váţení spoluobčané,
po klidném konci léta uhodila
v měsíci říjnu bez varování zima.
V polovině měsíce ohromila naši
republiku nevídaná sněhová kalamita.
Ve výše poloţených oblastech celé
republiky popadalo pod tíhou sněhové
nadílky velké mnoţství stromů, které
poškodily na mnoha místech elektrické
vedení. Více jak 70 tisíc lidí zůstalo
bez elektrického proudu a tepla.
Silničáři s velkým úsilím zajišťovali
sjízdnost komunikací. Několik dnů
trvající kalamita se naštěstí vyhnula Hlučínsku a tím i naší obci.
V měsíci říjnu jsem se společně s pětačtyřiceti starosty a dalšími představiteli měst a obcí
Hlučínska zúčastnil tématického zájezdu do Švýcarska. O nabytých poznatcích a zkušenostech
jsem informoval radu i zastupitelstvo obce a jsou popsány v článku zpravodaje. Dále navštívili
členové obecního zastupitelstva s folklórním souborem Vlašanky, Klubem paličkářek a společně
s rodinnými příslušníky druţební slovenskou obec Závaţná Poruba. Ve výpravě byli i ţáci
základní školy s ředitelkou školy. O tom, jak úspěšně reprezentovali naši obec vás informujeme
rovněţ v našem zpravodaji. Schola výborně reprezentovala naši obec na přehlídce schol Hlučínska
v Bolaticích, Spolek dobrovolných hasičů uspořádal krásný poznávací zájezd po Moravě a velký
úspěch zaznamenal historicky první Jiřinkový bál v sále kulturního domu, který rovněţ uspořádali
hasiči. Nezapomnělo se ani na děti, v pátek 23. října uspořádal Klub rodičů Světluškový večer a
následující sobotu se konečně podařilo uskutečnit I. ročník Drakiády. Víkend v polovině října byl
úspěšný pro všechny muţstva našich fotbalistů a přál bych si, aby v úspěších pokračovali i nadále.
A nakonec v poslední říjnovou sobotu jsme přivítali do společenství naší obce 25 nových občánků.
V listopadu si kaţdý z nás připomene 20. výročí „Sametové revoluce“. Historické události
si připomeneme článkem v příštím vydání zpravodaje. V pátek 13. 11. se uskuteční neformální
setkání členů obecního zastupitelstva a zaměstnanců obecního úřadu s partnery, jako výraz
poděkování za nelehkou práci pro veřejnost. Příznivci rocku si jistě přijdou na své při dalším
ročníku „Rockobití“, které bude v sále kulturního domu v sobotu 21. 11. Tradiční výstava
perníků, paličkované krajky a dalších tradičních výrobků domácí a řemeslné výroby se uskuteční
ve dnech 28 a 29. 11. Pro podnikatele v obci a další zájemce připravujeme seminář o datových
schránkách v banketní místnosti KD v pátek 20. 11. v 18.00 hod.
O všech uskutečněných i připravovaných akcích se dozvíte na webových stránkách obce.
Děkuji všem, kteří akce pro druhé organizují, pořádají nebo se jich pouze zúčastňují. Přispívají
k rozvoji společenského a kulturního ţivota v naší obci i úspěšně naší obec reprezentují. Upřímný,
velký dík!
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Výlov Špakovského rybníka 2009
V pátek 16. října se uskutečnil tradiční výlov Špakovského rybníka a to i přes
studené zimní počasí, které v tento den panovalo.
Podzim a výlov rybníků, myslím, ţe všichni budete souhlasit, ţe tyto dva pojmy náleţí
neodmyslitelně
k sobě.
Podzimní
výlovy rybníků patří k akcím, které jsou
oblíbené nejen mezi rybáři, pro které je
to zakončení jejich celoroční práce, ale
i pro nás obyčejné diváky. I v naší obci
se stalo tradicí, ţe v měsíci říjnu místní
Rybářský
spolek
pořádá
výlov
Špakovského rybníka. A tradice je to
opravdu velice stará. Vţdyť chov ryb a
zakládání rybníků je v naší obci
doloţeno od 15. století. Jiţ v r. 1489
např. k dolnímu dvoru u Bohuslavic
příslušel rybník “Chmelník”, ve vsi
rybníček “Před Srbkem” a pod
“Chmelníkem”. Letošní výlov byl velice úspěšný. V sítích rybářů se kromě hřbetů tradičních kaprů
šupináčů nebo lysců objevily i nádherné štiky, okouni, amuři, candáti, líni a v neposlední řadě i ona
pověstná zlatá rybka, která plní přání všem, kteří se jí dotknou. Snad splní všechna tajná přání dětí,
které se přišly na rybáře a ryby letos podívat.
Eva Ilková

Světluškový večer nejen pro děti
Rozloučení s podzimem a přivítání zimy si nenechaly ujít světlušky
z Bohuslavic. V lampiónovém průvodu se vydaly napříč obcí a posvítily si ve
studeném večeru na cestu.
Tradiční Světluškový průvod se
uskutečnil v pátek 23. října. Počasí bylo
studené, dokonce začalo mrholit, ale ani
toto počasí neodradilo mnoho dětí
v doprovodu svých rodičů a prarodičů,
aby se se svými světýlky vydaly na
pochod naší obcí. Průvod začal u
Kulturního domu a vydal se kolem
Špakovského rybníka k cíli své cesty –
nádvoří naší školy. Tady bylo pro
všechny účastníky připraveno bohaté
občerstvení, teplé nápoje a pro děti
sladká odměna za účast. Podzimní
atmosféru dokreslovaly nádherně zářící
dlabané dýně, které vytvořily děti
z Mateřské školky spolu se svými rodiči. Velká účast dětí i rodičů byla tou největší odměnou pro
všechny pořadatele, kterým se letošní ročník opravdu vydařil a uţ teď se těší na všechny světlušky
v příštím roce.
Eva Ilková
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém
33. jednání dne 12. 10. 2009
zabývala následující problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Výsledky hospodaření obce za 01-09/2009,
rozpočtové opatření č. 3/2009, rozbor
daňových příjmů v 01-09/2009, propad
daňových příjmů za 01-09/2009 – 1,1 mil Kč,
zpráva o výsledku auditu hospodaření za pol.
2009.
4. RD č. 235, Domov seniorů Vincence Hurníka, prohlídka a konzultace s ředitelem Charity Hlučín.
5. Finanční pohledávky obce, seznam dluţníků vodného a poplatku za popelnice.
6. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice.
7. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice, oznámení regionální rady regionu Moravskoslezsko o sdělení výsledků
hodnocení v lednu 2010.
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, KD Bohuslavice, vypracování ţádostí o dotaci na zateplení fasády, výměnu
oken a dveří z OPŢP.
 Schválení smluv o zřízení věcných břemen z ČEZ Distribuce, a. s.
 Zpracování dalších ţádostí o dotace:
 MAS Hlučínsko – ţádost o dotaci na Opravu ohradní zdi hřbitova předána 31. 10. 2009.
 Další ţádosti – MS kraj, Program obnovy venkova, vyhlášení 4. 11. 2009, předání ţádostí
4. 12. 2009, ZŠ a MŠ Bohuslavice, nástupní schodiště, přístupový chodník, rekonstrukci terasy MŠ.
 MMR, vyhlášení v listopadu, prostranství za KD.
 OPŢP - vyhlášení polovina října, lhůta 2 měsíce, zeleň v obci, stromové aleje.
 Dopravní značení, instalace vlastními pracovníky bude dokončena do konce října v závislosti na
počasí. Bude následovat demontáţ starých značek.
 Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, dokončeno, probíhá kolaudační řízení, přepojení a 1 přípojka
plynu bude provedena po kolaudaci. Připravuje se kupní (nájemní) smlouva o prodeji (provozování)
plynárenského zařízení na ul Bolatické.
 Parcela 482/ vydáno územní rozhodnutí, předána dokumentace pro vydání stavebního povolení,
realizaci a výběrové řízení na dodavatele, schůzka majitelů sousedních parcel za účelem uzavření
dohod.
 Rozšíření elektrorozvodů NN na ul. Záhumenní.
 Ţádost o vytýčení cesty k pozemku parc. č. 1759/1 a 1759/2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína, podmínka –
soulad se schváleným územním plánem obce, projednání se sousedními vlastníky.
8. Odvádění vyčištěných odpadních vod, zrušení usnesení OZ o stočném, neodpovídá platnému zákonu o
vodovodech a kanalizacích, nové podmínky pro provozování obecního vodovodu a kanalizace v souladu
s platným zákonem bude na programu příští rady a zastupitelstva obce.
9. Organizační věci:
 Informace a zkušenosti z tématického zájezdu starostů Hlučínska do Švýcarska.
 Druţební spolupráce se Závaţnou Porubou, Slovensko.
 Ozvučení hřbitova, nabídka na hrobnické práce.
 Ořez stromů a keřů u silnice směrem do D. Benešova.
 Zimní úklid chodníků a místních komunikací.
 Dotace spolkům a organizacím v roce 2010, příprava rozpočtu na rok 2010, společné jednání rady a
finančního výboru.
 Vyhodnocení kulturních akcí, vítání nových občánků 31. 10. 09.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 22. 10. 2009
vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení, po které konstatuje, ţe na posledním jednání obecního zastupitelstva nebylo přijato
ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
 Informaci o vývoji daňových příjmů.
 Informaci o investiční výstavbě v roce 2009 – prodlouţení a infrastruktura MK Bolatická, oprava
tělocvičny ZŠ a MŠ Bohuslavice, infrastruktura na parc. č. 482/6, projektová dokumentace ulice
U Kovárny.
 Zpráva z tematického zájezdu do Švýcarska a návštěvy druţební obce Závaţná Poruba.
 Vyhodnocení kulturně společenských akcí, plánované akce na další období.
 Informace o jednáních rady obce.

schválilo:
27/22
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01–09/2009. Celkové příjmy za 01-09/2009 činily
12.482.891,28 Kč. Zůstatek z roku 2008 10.958.534,53 Kč. Celkové příjmy za 01-09/2009 vč. zůstatku
z roku 2008 činily 23.441.425.81 Kč. Celkové výdaje za 01-09/2009 činily 12.302.455,67 Kč. Peněţní
zůstatek k 31.9.2009 byl ve výši 11.138.970,14 Kč, z této částky činil zůstatek na běţném účtu
2.116.218.16 Kč, na účtu za domovní odpad 22.398.50 Kč a na zvláštním účtu pro financování dotace
353,48, Kč a na spořícím účtu 9.000.000,00 Kč bez výhrad.
b) Výsledky auditu hospodaření za 1. pol. 2009.
c) Rozpočtové opatření č. 32009 bez výhrad.
d) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice.
e) Zrušení bodu j) usnesení ze 16. zasedání obecního zastupitelstva z 29. 1. 2009 – „Zavedení paušálního
poplatku ve výši 100,- Kč na občana za rok za odvádění odpadních vod do kanalizace a Bohuslavického
potoka. Poplatek bude vybírán 2 x ročně.
f) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění prodej plynárenského zařízení realizovaného na
ul. Bolatické.
g) Vypracování projektové dokumentace a ţádostí o dotaci na Opravu přístupového schodiště, chodníku a
terasy ZŠ a MŠ Bohuslavice, Výstavba prvků a parkové úpravy okolí KD pro společenské akce v obci
Bohuslavice, Oprava přístupového schodiště ke kostelu, Výsadbu obecní zeleně a zvýšení dopravní
bezpečnosti v obci.
h) Záměr o odprodej pozemku parc. č. 1174/2, k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
i) Darovací smlouvu s obcí Jeseník nad Odrou o finanční pomoci ve výši 50 tisíc Kč na pomoc při
odstraňování následků povodně.
j) Umístění a výstavbu fotovoltaické elektrárny na části parcely č. 907/1 v k.ú. Bohuslavice za podmínek
dodrţení právních předpisů ČR.
Mgr. Pavel Dominik

Důleţité sdělení
Vrácení poplatku za svoz popelnic za rok 2009
Tak jako v roce 2008, tak i letos dle schváleného cenového výměru platného pro
letošní rok, hradí obec ze svého rozpočtu ½ poplatku za svoz odpadu za rok 2009
jednočlenným domácnostem důchodců. Ţádáme proto spoluobčany – důchodce, kteří
pobírají starobní nebo plný invalidní důchod a ţijí sami v rodinném domku, aby se dostavili
na obecní úřad do konce měsíce listopadu 2009 s útrţkem zaplacené sloţenky za svoz
popelnic za rok 2009. Obec jim po předloţení této sloţenky v hotovosti uhradí ½ zaplacené
částky.
Karla Krupová
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Informační systém datových schránek
Od 1. 7. 2009 nabyl účinnosti Zákon č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů (Zákon o eGovernmentu). Přijetí tohoto zákona je označováno jako největší revoluce v úřadování od dob
Marie Terezie. V této souvislosti jsou nejpozději od 1. 11. 2009 zprovozněny na všech orgánech veřejné moci a tedy i
na našem obecním úřadě datové schránky. A co to datová schránka je? Datová schránka je elektronické úloţiště, které
je určeno k doručování dokumentů orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, tedy slouţí
k doručování dokumentů prostřednictvím textových zpráv.
Zákon o eGovernmentu zavádí:
 Povinnou formu elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci (úřady) prostřednictvím datových schránek.
 Povinnou formu elektronického doručování dokumentů orgánů veřejné moci fyzickým a právnickým osobám,
které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.
 Dobrovolnou formu činění úkonů fyzických a právnických osob, které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou
schránku vůči orgánům veřejné moci.
 Autorizovanou konverzi dokumentů.
Datová schránka je elektronické úloţiště, (není e-mail ani elektronický archív), které slouţí k:
 Doručování dokumentů orgánů veřejné moci.
 Provádění úkonů veřejné moci.
Pomocí datové schránky budeme moci:
 Odesílat zprávy.
 Přijímat zprávy.
 Zjišťovat stavy odeslaných zpráv.
 Přijímat doklady o dodání a doručení.
 Ověřovat zda adresát má datovou schránku.
 Pracovat s elektronickými formuláři.
Co přinese pouţívání datových schránek:
 Plné nahrazení obálkového doručování.
 Sníţení ceny za doručování.
 Důkaz při soudním řízení.
 Bezpečný komunikační kanál.
 Podporu elektronických formulářů.
 Přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet).
 Úsporu času.
 Občanům sluţbu poskytovanou zdarma.
 Úředníkům povinnost zasílat dokumenty prostřednictvím datových schránek.
Doručování dokumentu orgány veřejné moci jiným subjektům se podle zákona o eGovernmentu uskuteční pokud:
 To umoţní povaha dokumentu.
 Se nedoručuje namístě (při provádění úkonu) nebo veřejnou vyhláškou.
 Má adresát zpřístupněnou datovou schránku.
Jiné subjekty provádí úkony vůči orgánům veřejné moci pokud:
 To umoţňuje povaha dokumentu.
 Subjekt má zpřístupněnou datovou schránku.
 Subjekt chce vyuţít systém datových schránek.
Pomocí datových schránek se nedoručuje:
 Obsahuje-li dokument utajované informace.
 Nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku.
 Neumoţňuje-li to povaha dokumentu.
 Doručuje se na místě (při úkonu).
 Z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou, jiné pořadí způsobu doručování).
Dokument dodaný do datové schránky je doručen:
 Okamţikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému
dokumentu.
 Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky,
povaţuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Vybráno z informačního systému datových schránek
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Vzdělávací cesta do Švýcarska
Již v pořadí třetí cestu představitelů měst a obcí Hlučínska uspořádalo Sdružení
obcí Hlučínska (SOH). Po návštěvě Rakouska (2004 ) a Irska (2007) byl schválen sněmem
SOH vzdělávací zájezd do Švýcarska.
Cílem vzdělávací cesty bylo seznámit se s fungováním státní správy a samosprávy, získat informace
o péči o ţivotní prostředí, třídění odpadů, z rozvoje turistického ruchu i ze ţivota občanů Švýcarska.
A vyuţít pak příkladů dobré praxe při rozvoji obcí a měst Hlučínska. V průběhu pětidenního pobytu se
představitelé Hlučínska setkali se zástupci kantonů, samospráv, podnikatelů i center turistického ruchu a
navštívili mimo jiné města Luzern, Lungern, Bern, Interlaken. Ve výběrovém řízení byla vybrána CK Conti
z Prahy. Cesta se uskutečnila ve dnech 27. 9. – 3. 10. 2009. I kdyţ účastníci strávili první a poslední den
v autobuse, přivezli si ze Švýcarska (i z Rakouska, kde bylo zajištěno ubytování při cestě tam i zpět) řadu
zajímavých informací a podnětů pro svou práci.

1. Základní údaje o Švýcarsku
Švýcarsko leţí na jiţním okraji střední Evropy. Svou rozlohou patří mezi menší evropské země
(poloviční rozloha Rakouska). Má ze 70 % horský či velehorský charakter. Ve Švýcarsku ţije 7.320 tis.
obyvatel ve 26 kantonech (krajích), z nich kaţdý má svoji ústavu, parlament i vládu. Státní zřízení
Švýcarska je Federativní republika (konfederace). Měnou je švýcarský frank. Hlavní město Bern má
128 tis. obyvatel. Švýcarsko má čtyři úřední jazyky - němčinu (64 % obyvatel), francouzštinu (20 %
obyvatel), italštinu (6,5 % obyvatel) a rétorománštinu (0,5 % obyvatel). V zemi ţije 48 % katolíků, 44 %
protestantů, 8 % obyvatel je jiného náboţenství nebo bez vyznání.
Švýcarsko je země neutrální, coţ však neznamená, ţe je zemí neozbrojenou. Vojenská sluţba je zde
povinná a rukují všichni způsobilí muţi mladší 42 let. Armáda má více jak 400 tis. muţů, lehké zbraně a
kompletní vojenskou výstroj mají všichni doma. Švýcarští vojáci nevstupují do mezinárodních konfliktů a
jedinými muţi v zahraniční misi jsou příslušníci slavné „Švýcarské gardy“, která uţ 500 let střeţí Vatikán.
Švýcarsko je země bank, hodinek, výborné čokolády a výborných sýrů a především zemí nabízející spoustu
turistických příleţitostí. Ani při sebekratším pobytu v této nádherné zemi nelze přehlédnout čistotu,
preciznost, pečlivost, přesnou a spolehlivou dopravu a péči o všechny stavby.

2. Politika, demokracie
Na Švýcarsku je zajímavé, ţe přestoţe zde probíhají volby kaţdé čtyři roky, podílejí se na vládě
v zemi všechny parlamentní strany! Úplnou zvláštností pak je, ţe zemi řídí tzv. spolková rada skládající se
ze sedmi ministrů, členů stran ve Spolkovém shromáţdění (parlament), kteří zůstávají ve funkci aţ 16 let!
Důvodem je zajištění kontinuity řízení země. Pouze obrovská chyba v práci či odstoupení z důvodu nemoci
vede k ukončení mandátu! Z těchto sedmi spolkových radních vykonává vţdy jeden, po dobu jednoho roku,
funkci prezidenta Švýcarska (jedná se pouze o reprezentační funkci).
Další zajímavostí z politiky Švýcarska je, ţe všechny významnější otázky se řeší ne zákony, ale
prostřednictvím referenda, a to na státní, kantonové i obecní úrovni! V neprospěch demokracie Švýcarska
hovoří, ţe do roku 1971 neměly volební právo ţeny! (ve dvou polokantonech dokonce aţ do roku 1989!).

3. Politika na úrovni samospráv
Představitelé Hlučínska se setkali s bývalým starostou městečka Lungern, s tajemníkem městečka
Interlakenu a se zástupci úřadu hl. města Bern. Obecní zastupitelstva mají stejně jako u nás různý počet
členů (podle počtu obyvatel) a města či obce řídí obecní rada (sedmičlenná). Z ní je kaţdoročně volen
starosta (můţe být zvolen i několikrát po sobě). Z obecního zastupitelstva je volen jeden člen do
kantonového shromáţdění, z něho pak jeden aţ dva (podle velikosti kantonu) do národní rady.
Také v obcích a městech ve Švýcarsku pomáhají při vedení samospráv různé komise, např.
v Interlakenu (5 620 obyvatel) je celkem 16 komisí, ve kterých pracuje na 120 lidí. Obec věnuje velkou
pozornost komunikaci s občany, kteří jsou mnohdy velmi aktivní v různých spolcích.

4. Financování samospráv
Obce dostávají cca 60 – 80 % svých příjmů formou dotací z kantonů (jsou v tom zahrnuty i investice
např. do komunikací), zbylou částku 20 – 40 % získávají z daní a jejich regulací. Dostane-li obec méně
peněz a nedostávali se jí na investice a provoz obce, zvýší v obci o několik procent místní daně (např. daň
z nemovitostí). A k tomuto zvyšování daní se mnohdy koná referendum. Občané se tak vyjádří, zda dají obci
(pokračování na další straně)
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více peněz na to, co je pro obec potřebné. I samosprávy ve Švýcarsku se potýkají s nepříjemnými zásahy
státu do chodu obcí. Tyto problémy pak řeší místním referendem, které pak určí, jestli lidem vadí
zasahování státu do některých záleţitostí (samozřejmě i zde se musí obce řídit zákony, ale např. v oblasti
protipovodňové ochrany se snaţí prosadit své zájmy). Některé obce provozují společnosti, které se zabývají
svozem a likvidací odpadů, distribucí vody, plynu i elektrické energie! Ze zisku těchto firem se financují
opravy i výstavby inţenýrských sítí. Např. v Interlakenu zajišťuje obecní firma (s 50 zaměstnanci) i výrobu
elektřiny (z 18 %), zásobuje obyvatelstvo vodou, plynem, elektřinou a plánuje i zásobování teplem
z biomasy.

5. Zemědělské podnikání
Aby zemědělec byl soběstačný, musí chovat asi 12 – 15 krav. Přesto se řada zemědělců věnuje
v zimě i práci v oblasti turistického ruchu. Zajímavostí ze zemědělského podnikání byla návštěva ve
výrobně sýrů, kterou zaloţili místní zemědělci. Dodávají zde mléko od svých krav a navíc z výroben udělali
atraktivní turistické místo. V okolí kaţdé vesnice i města lze vidět stovky krav, ovcí, koz či koní, které
spásají trávu v dolinách i na horách (zde především v době od dubna do října). Zemědělci i chovatelé
dobytka dostávají státní dotace, za to pečují o rozlehlé louky a pastviny.

6. Doprava
Zatímco ve většině evropských zemí přibývá aut a jezdit hromadnou dopravou není „in“, Švýcarsko
jde zcela jiným směrem. Jeho dopravní systém je zaloţený na husté síti veřejné dopravy, která zajišťuje
pravidelné spojení i s těmi nejvzdálenějšími kouty země. Nejhustší dopravní síť na světě zahrnuje 5.000 km
ţeleznic, 13.000 km autobusových linek, 1.000 km horských drah a 23.000 stanic a zastávek. K tomu je
třeba ještě připočíst trasy plavebních společností. Na frekventovaných meziměstských trasách jezdí dopravní
spoje kaţdou půlhodinu 18 – 20 hodin denně. Při přestupování v kterékoliv stanici a na kterýkoliv jiný spoj
nečekají pasaţéři déle neţ pět minut. Na jednotném dopravním systému s řadou krátkodobých jízdenek
(permanentek) se dokázalo shodnou 250 ţelezničních a autobusových společností, 15 plavebních společností
a 30 společností, které zajišťují hromadnou městskou dopravu. Jako nadstavba jsou další doplňkové sluţby –
rodinná kupé s dětskými koutky, půjčovny kol na nádraţích (stačí, kdyţ kolo vrátíte na další stanici),
doprava zavazadel aj.

7. Ţivotní prostředí
O ţivotním prostředí ve Švýcarsku se dá říci jediné - nádhera! Krásná příroda, spasené louky a
pastviny, hory a čistý vzduch a voda přímo omračují návštěvníky Švýcarska. I ve velkých městech měly
řeky průzračnou vodu a přímo vybízely k napití. Ve Švýcarsku se topí převáţně olejem, někde i plynem, ale
také dřevem. Řada domů vyuţívá solární panely k ohřevu vody. Funkčnost kamen a komínů kontrolují
pravidelně zaměstnanci kantonů (i kominíci), kteří dohlíţejí na to, aby kamna i komíny spalovaly jen to, co
mají a měly správnou účinnost! Na rozdíl od České republiky zde mají zákony, které těmto zaměstnancům
umoţňují vstup do domů a odebrání vzorků popela či sazí. Všechny domy jsou napojené na kanalizaci, která
odvádí odpadní vodu do čističek odpadních vod.
Ve Švýcarsku se důsledně třídí odpad a např. v Bernu se z 506 kg sesbíraných odpadů, které
připadají na 1 občana, vytřídí přes 40 % odpadů. V řadě měst jsou jiţ zavedeny moderní podzemní
kontejnery na třídění odpadu. V menších městech musí občané sami vozit odpad na sběrná místa
(i domovní), kde jim odpad zváţí a podle toho zaplatí poplatek. Pokud někdo odevzdá méně odpadů neţ je
obvyklé, zaplatí paušální poplatek! Firmy, které zajišťují a likvidují svoz, zajišťují také poradenství pro
podnikatele v oblasti třídění odpadů a také distribuují propagační letáčky. Poplatek za odpad stanoví obce a
města, a to vţdy tak, aby město nemuselo nic doplácet (u nás je stanoven státem max. poplatek a drtivá
většina obcí a měst na odpady doplácí ze svých rozpočtů!) Mottem u sběru odpadů je prevence (propagace
třídění), sniţování mnoţství nevytříděného odpadu a jeho další zhodnocování.

8. Turistický ruch
Švýcarsko maximálně vyuţívá svých přírodních krás jako magnet na turisty a firmy podnikající
v oblasti turismu poskytují velmi kvalitní sluţby. Švýcarsko je navštěvováno nejen v zimním období, ale
dnes jiţ po celý rok. K tomu přizpůsobily turistické organizace, které se zabývají rozvoje turistického ruchu,
své nabídky. Dnes se jezdí do Švýcarska i za krásou jarní a podzimní přírody, firmy nabízejí moţnosti
rybaření, plavání, jízdy na kole, lety prostřednictvím paraglidingu (závěsného létání), plavby lodí či na
tradiční akce jako jsou shánění krav z hor do údolí, dýňové slavnosti, atd. Velmi významná pro cestovní
(pokračování na další straně)
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ruch je ve Švýcarsku tzv. kongresová turistika (ve Švýcarsku je řada kongresových hal, ve kterých se
pořádají mezinárodní kongresy). Turistický ruch je organizován na úrovních obecních, kantonových,
regionálních a státních. Různé organizace jsou pak podporovány z financí podnikatelů (poplatky lázeňské,
poplatky za lůţko, atd.), ale i ze státních, obecních či kantonových peněz. Obce v okolí nějakého
turistického místa se snaţí spolupracovat na rozvoji turistického ruchu a k tomuto účelu zakládají i společné
firmy. Pro turistiku ve Švýcarsku platí, ţe skupinové cestování je mnohem levnější neţ individuální.
I ve Švýcarsku zaznamenaly úbytek hostů v luxusnějších hotelích, naopak módní se stává přespávání
ve stodole na slámě! Aby firmy obstály v konkurenčním boji o zákazníka, snaţí se nabízet co největší rozsah
sluţeb. Pokud chce majitel hotelu investovat do rozvoje hotelu, musí mít připraveno min. 60 % nákladů
investic, jinak nedostane půjčku od banky. Řadu těchto informací podal zástupce Turistické centrály jezera
čtyř kantonů u městečka Lungern. Z jeho slov také vyplynulo, ţe pokud se bude rozvíjet turismus, bude se
rozvíjet i stavebnictví a další podnikání. Aby hotely a penziony byly alespoň trochu ziskové, musí mít dnes
obsazenost nad 60 %. Ve Švýcarsku nedostávají hoteliéři příspěvek na rozvoj svých sluţeb od státu na
rozdíl např. od Rakouska a dnes i ČR (dotace EU na podporu turistického ruchu).

9. Další postřehy ze setkání se zástupci měst, firem, turistických center apod.
V současné době trápí Švýcarsko extrémně nízká porodnost. Je řešena imigranty z cizích zemí. Ve
Švýcarsku je nízká nezaměstnanost cca 1 %. Ve Švýcarsku jsou čtyři jaderné elektrárny (mezi Bernem a
Zürichem), většina ostatních jsou vodní elektrárny. Řada obcí a měst vyuţívá pro zásobování občanů pitnou
vodou horské prameny, řeky, jezera.
Vyvlastňování pozemků pro výstavbu veřejně prospěšných staveb je vyřešeno v termínu několika
měsíců. Vlastníci bytových domů, prodejen, hotelů i firem musí před stavbou prokázat, ţe budou mít
zajištěn dostatek parkovacích míst! Změny územních plánů trvají také několik let a pokud chce někdo
prosadit do ÚP nějakou stavbu, která by nezapadala do okolí nebo se nějak vymykala (rozlohou, výškou,
výrobou, atd.), rozhodne o jejím zařazení či nezařazení místní referendum. Kaţdý, kdo plánuje stavbu
rodinného domku či jiné budovy se musí podílet 1/3 na nákladech na výstavbu inţenýrských sítí a
komunikací! (1/3 poskytuje obec, 1/3 kanton). Výstavba v obcích a městech se max. snaţí dodrţovat tradiční
zástavbu. Při nových výstavbách se pouţívá kámen i dřevo.
Ceny jsou ve Švýcarsku vyšší neţ u nás především u potravin a sluţeb (např. 100 g šunky vyjde na
téměř 3 franky (50,- Kč), u nás vyjde stejné mnoţství na cca 15,- Kč), jídlo v obyčejné restauraci (klasika –
polévka, řízek, brambory vyjde na 20,- franků (340,- Kč)).
Švýcaři jako lidé jsou vstřícní, ochotně odpoví na dotaz a ochotně něco zajistí. Jsou však jakoby
„váţní“ a nemají náš smysl pro humor. K rozvoji turistiky vyuţívají i náboţenská témata – např. přes
Švýcarsko vede tzv. Svatojakubská cesta z Německa do Španělska a ročně alespoň její část projdou
tisícovky turistů. Povrchy dálnic a komunikací jsou ve Švýcarsku i Rakousku v daleko lepším stavu neţ u
nás. Po týdnu jeţdění po rovných cestách v cizině české silnice a dálnice připomenuly silnými vibracemi
celého autobusu skutečný stav povrchu našich komunikací.
Ve Švýcarsku (a také v Rakousku) nebyli k vidění volně pobíhající psi!

10. Sdruţení obcí
Také ve Švýcarsku se snaţí obce spolupracovat v určitých oblastech jako je např. doprava, územní
plánování, kultura, regionální politika a k tomuto účelu zakládají i sdruţení obcí a měst. K jednotlivým
problémům zpracovávají své návrhy pracovní skupiny a komise. Příspěvek obcí do takovéhoto sdruţení je
okolo 4 CHF na občana.

Závěr:
Představitelé Hlučínska si tak mohli během týdenního pobytu v zahraničí ověřit, co vše je ještě nutno
udělat v našich obcích a městech pro zlepšení ţivotního prostředí a sluţeb u nás (zvláště v oblasti
turistického ruchu!). Mnoho se dá udělat především směrem ke zlepšení komunikace s občany, podnikateli i
mezi samosprávami vzájemně a především v motivaci veřejnosti k dodrţování pravidel pro skutečné
zlepšení ţivotního prostředí. Všichni budeme muset věnovat více pozornosti propagaci třídění odpadů,
čistoty ovzduší i čistoty vod. Švýcaři mají proti nám sice obrovský náskok jak v oblasti péči o ţivotní
prostředí, v rozvoji turismu, tak i demokratického vládnutí. Pro nás hovoří obrovský lidský potenciál, který
má zájem něco vytvořit, podpořit či udělat ve prospěch zkvalitnění ţivota v obcích a městech na Hlučínsku.
Jen nám to můţe nyní ztíţit ekonomická krize a menší přísun peněz do obecních rozpočtů!

Mgr. Pavera, předseda SOH a Ing. Kurt Kocián, starosta
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Návštěva Závaţné Poruby 10. – 11. 10. 2009
V sobotu 10. 10. 2009 vyjeli reprezentovat naši obec a získat poznatky a zkušenosti pro další
život a rozvoj naší obce členové obecního zastupitelstva se svými partnery, folklórní soubor
Vlašanky, Klub paličkářek a žáci základní školy k návštěvě družební obce Závažná Poruba na
Slovensku.
Po příjezdu, přivítání, obědě a
ubytování na chatě Odalisko následovalo
slavnostní zasedání obecních zastupitelstev
obou obcí v obřadní síni obecního úřadu a
zápis hostů do pamětní knihy Závaţné
Poruby. Paličkářky instalovaly výstavu
paličkované krajky a drátěných šperků a
výrobků, na kterou následovala vernisáţ a
otevření výstavy. Aby se dalo vše dobře
zvládnout, byla výprava rozdělena na dvě
skupiny, které absolvovaly odpolední
program nezávisle na sobě. Navštívili jsme Dům Milana Rúfusa, ve kterém nám Dr. Baraniová,
manţelka starosty, představila tohoto básníka a seznámila nás s jeho ţivotem a dílem. Následovala
prohlídka expozice informačního centra, ve kterém jsme byli seznámeni s rukodělnou domácí
výrobou lněného plátna, zednickým náčiním, které pouţívali zedníci Závaţné Poruby v minulosti
při výstavbě evropských měst, a rukodělnou
výrobou výrobků z kůţe a dřeva. Dále jsme
navštívili
klubovnu
Jednoty
důchodců
s přednáškou o činnosti důchodců v Závaţné
Porubě. Velmi mile jsme byli přijati v prostorách
základní a mateřské školy.
Vzhledem k nepříznivému počasí odpadla
prohlídka obce. Společně se starostou Závaţné
Poruby p. Baránim jsem poloţil kytici k pomníku
padlých v obou světových válkách a na hrob
zemřelého básníka, občana Závaţné Poruby
Milana Rúfuse.
V podvečer se uskutečnilo vystoupení
folklórního souboru Vlašanky a dětí základní
školy na setkání seniorů Závaţné Poruby.
Následoval společenský večer za účasti členů
obecních zastupitelstev, členů spolků a organizací
působících v Závaţné Porubě, doplněný krátkým
vystoupením lidových souborů a umělců.
V neděli odpadl z důvodu nepříznivého
počasí výstup na Poľudnicu, horu nad Závaţnou
Porubou. Byl nahrazen operativně promítnutím videozáznamu národní slavnosti věnované
80. narozeninám Milana Rúfusa s názvem „Štebot v rodnom hniezde“. Následovala slavnostní mše
sv. v evangelickém kostele s poděkováním za letošní úrodu a s vystoupením chrámového Sboru ze
Závaţné Poruby. Po vynikajícím kotlíkovém guláši na chatě Odalisko jsme si prohlédli
rekonstruované prostory areálu fotbalového stadiónu. Následovalo ukončení výstavy exponátů
paličkované krajky, rozloučení a cesta domů.
(pokračování na další straně)
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Jsem přesvědčen, ţe si kaţdý účastník návštěvy druţební obce Závaţná Poruba odvezl kromě
osobních dárků i krásné záţitky a nejednu zkušenost a poznatek z milého, přátelského setkání
s obyvateli této krásné vesnice. A pokud se tento zpravodaj dostane do rukou čtenáře ze Závaţné
Poruby, tak chci sdělit upřímné poděkování a pozdrav všech občanů z Bohuslavic.
Ing. Kurt Kocián
Na závěr otiskuji vystoupení sbormistryně p. Kulhavé, které přednesla v evangelickém
kostele v Závaţné Porubě po ukončení děkovné mše sv. za úrodu:

Milí hostia z Bohuslavíc, váţený cirkevný zbor,
dovoľte mi, aby som vás v krátkosti oboznámila s históriou cirkevného zboru /CZ/:
Náš CZ v Záv.Porube má okolo 670 cirkevníkov
s priemernou účasťou 85 veriacich na nedeľných
sluţbách Boţích. O náš duchovný ţivot sa uţ 22
rokov stará br. farár Vladimír Pavlík. Dovtedy nám
slúţil br.farár Ján Jágerský, ktorý bol prvým
farárom od osamostatnenia nášho CZ v r.1948. Do
postavenia nášho chrámu v r. 1933 chodili naši
veriaci pešo na sluţby Boţie do Lipt. Sv. Jána.
V septembri sme si pripomenuli 76. výročie
posvätenia chrámu.
Kostol je postavený v neogotickom štýle,
podobne ako oltár. Oltárny obraz znázorňuje Jeţiša
v Getsemanskej záhrade (je to olejomaľba od Juraja Martinku) a organ je 13-registrový z r. 1935
vyrobený v Kutnej Hore.
Činnosť nášho CZ je rozmanitá. Kaţdú nedeľu tu nachádzame duševné občerstvenie
a poţehnanie, v stredu máme biblické hodiny a nácvik spevokolu, v sobotu prichádzajú detičky na
detské sluţby Boţie. V r. 1987 po príchode br. farára V. Pavlíka bol zaloţený cirk. spevokol, ktorý
neskôr (v r.1999) prijal meno Fidelitas – vernosť. Spevokol obohacuje nielen nás pri slávnostných
sluţbách Boţích, ale nás úspešne reprezentuje aj na iných podujatiach v okrese, napr. v nedeľu
vystupoval v skanzene Pribylina pri Poďakovaní za úrody. Tieţ spolupracuje s folklórnym súborom
Poludnica pri kult. podujatiach v obci.
Kaţdoročne v lete sa konajú konfirmácie mládeţe, čo je prijatie mladých do CZ spojené s tzv.
zlatou konfirmáciou, čiţe sa pozývajú konfirmandi, ktorí pred 50 rokmi prijali 1-krát Večeru
Pánovu. Tohto roku sa ich stretlo 13 a boli vďační, ţe sa stretli a mohli pokľaknúť pred oltár. Náš
kostol je jednoduchý, ale o to viac príťaţlivý aj pre mladé páry zo širšieho okolia, ktoré sa rozhodli
nechať si poţehnať prvý krok na ceste v spoločnom ţivote.
Ale nie všetky konania a aktivity v CZ sú také, aby sme boli s nimi spokojní. Rezervy máme
napr. v práci s mládeţou, kde by sme chceli obnoviť pravidelné stretávanie pokonfirmačnej
mládeţe, prípadne manţelských párov a stretávanie starších, v čom si môţeme zobrať príklad práve
od Vás a najviac nám na srdci leţí obnovenie diakonie v CZ – čiţe návštevy chorých a starších ľudí,
ktorí potrebujú duchovnú útechu a milé slovo.
Nakoniec ďakujem Pánu Bohu aj za toto stretnutie, ktoré nás vzájomne duchovne spojilo a po
múdrych a dobrých slovách z kazateľnice, pôsobivej hudbe z organu pod vedením dr. Antolovej,
dojímavom speve spevokolu a našom spoločnom speve odchádzame z tohto chrámu vnútorne
obohatení.
Ďakujem
PS: Pridávam vyznanie básnika Milana Rúfusa: „Náleţím ku generácii, ktorá vo svojom detstve tak
bytostne prijala Boha, ţe i tam, kde sa s ním neskôr zo zúfalstva načas rozišla, vedela existovať len
ako sirota po Ňom – bol v nej teda neustále prítomný.“
Zbormistryně Danka Kulhavá
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových stránkách
školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

ZÁJMOVÉ KROUŢKY ZŠ BOHUSLAVICE – školní rok 2009/2010
Název kroužku

Konání kroužku

Vedení kroužku

Dramatický krouţek
Němčina pro nejmenší
Angličtina pro nejmenší (mírně
pokročilí – 2 skupiny)
Angličtina pro nejmenší (začáteč.)
Školní časopis
Příprava k přij. zkouškám z M
Příprava k přij. zkouškám z ČJ
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky a čes. jazyka
Taneční krouţek
Vybíjená
Florbal (ml. ţáci)
Florbal (st. ţáci)
Volejbal (st. ţáci)
Basketbal (sudý týden)
Fotbal (lichý týden)

Středa
Středa
Středa
Pátek
Pondělí
Čtvrtek
Čtvrtek
Úterý
Čtvrtek
Čtvrtek
Úterý
Středa
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek

p. uč. Riemerová
p. Mgr. Komárková
p. uč. Pachulová
p. uč. Pachulová
p. Mgr. Kupková
p. Mgr. Poštulková
p. Mgr. Kupková
p. Mgr. Prokšová
p. Mgr. Prokšová
p. Mgr. Václavková
p. Mgr. Václavková
p. Mgr. Jarošová
p. Mgr. Pinďák
p. Mgr. Pinďák
p. Mgr. Pinďák
p. Mgr. Pinďák
p. Mgr. Pinďák

-12,45
-11,45
-12,00
-12,30
-13,00
-14,00
-13,45
-13,45
-13,45
-12,45
-13,45
- 7,00
-13,45
-13,45
-13,45
-13,45
-13,45
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
„A“ muţstvo
SK Bohuslavice - FK Velké Hoštice

0:1

Ve Velkých Hošticích jsme sáhli po sérii neúspěšných zápasů ke změnám v rozestavení hráčů. Cílem
tohoto nového uspořádání bylo vyváţit herní kvalitu v obranné a útočné činnosti. První poločas ukázal, ţe
naše muţstvo neumí opět najít to správné herní tempo a díky tomu nás domácí přehrávali kvalitní hrou
uprostřed hřiště. Ve 14 minutě potrestali Velké Hoštice při rohovém kopu naší nedůslednost před vlastní
bránou. Nakopnutý míč se ve skrumáţi odrazil k nohám zkušeného hráče domácích Daniela Pluškeho, který
prudkou ranou rozhodl o výsledku utkání. Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním zlepšit
ofenzívu a pokusit se o vyrovnání. I přes provedenou změnu v sestavě, která měla posílit útok našeho
muţstva, se nám bohuţel nepodařilo výsledek utkání změnit.

SK Bohuslavice - FK Bolatice

5:1

Do utkání jsme nastupovali s povinnosti vyhrát a neklesnout na samé dno tabulky. Naši hráči byli
dobře namotivovaní a od první minuty šli za svým cílem. Soupeř povzbuzený domácím vítězstvím nad
kvalitním muţstvem Ludgeřovic drţel s námi v prvním poločase krok. Přesto skóre jako první měnilo naše
muţstvo, a to ve 14. minutě, kdyţ se z bezprostřední blízkosti prosadil Tomáš Kretek a zařídil vedení 1 : 0.
Bohuţel v 18. minutě, po hrubé chybě naší obrany, se soupeř radoval z vyrovnání. Po důrazné poločasové
domluvě nastoupilo naše muţstvo na hřiště jako vyměněné. Rozhodující momenty přišly mezi 53. a 62.
minutou utkání. Nejprve po krásné kolmé přihrávce od Jirky Kociána byl v pokutovém území staţen Tomáš
Kretek a zákonitě se pískal pokutový kop. Velkou zodpovědnost vzal na sebe Jirka Blokša a proměněným
pokutovým kopem změnil stav utkání na 2:1. O čtyři minuty později se prosadil náš nejlepší hráč utkání
Tomáš Kretek a vstřelil branku, která zvýšila naše vedení na rozdíl dvou gólů. Za dalších 10 minut zvýšil
vedení uţ na 4 : 1 a poslední pátou branku vstřelil do soupeřovy brány v 90. minutě a završil tak svůj skvělý
výkon se 4 vstřelenými brankami. Velký podíl na kvalitě naší hry a konečném výsledku měl Kristián Pavlík,
kterého jsme získali na hostování z SK Kravaře.

SK Bohuslavice - FC Slavoj Bruntál

5:0

Čekalo nás další důleţité utkání na domácím hřišti s velmi dobrým soupeřem. K výraznému vítězství
nám hodně dopomohl vydařený začátek utkání, kdy se nám podařilo dát v rozpětí čtyř minut tři branky!!!
Všechny přesně trefil a čistý hattrick zaznamenal Radek Dihel. V dalším průběhu utkání dali o sobě vědět i
hráči Bruntálu a postupně si vypracovali tři vyloţené šance. Poločas však skončil našim zaslouţeným
vedením 3 : 0. Do druhého poločasu jsme nastoupili s taktikou nedostat branku a pokusit se utkání odehrát s
čistým kontem. Vysoké kvalitě utkání prospělo, ţe hráči Bruntálu nerezignovali a stále se pokoušeli o
kvalitní hru. Za konečný výsledek utkání 5:0 v náš prospěch zaslouţí všichni hráči pochvalu.

TJ Suché Lazce - SK Bohuslavice

3:3

Do Suchých Lazců jsme jeli s vidinou přivézt konečně ze soupeřova hřiště plný bodový zisk. Vstup
do utkání se nám povedl, vytvořili jsme si několik brankových příleţitostí. První změnu skóre a naše vedení
0:1 zařídil Tomáš Kretek ve 24. minutě. Po vstřelené brance jsme nepochopitelně přestali hrát. Soupeř toho
vyuţil a předvedl dokonalý obrat. Nejprve ve 35. minutě vyrovnal a o tři minuty později přidal z rohového
kopu v pořadí druhý gól, který změnil stav utkání na 2 : 1. Do druhého poločasu jsme nastoupili se změnou
v obraně. I během druhé půle jsme si vytvořili převahu a dostávali se do vyloţených šancí. V 52. minutě měl
na noze vyrovnání Jakub Štefek, ale těsně minul bránu. Šok přinesla 79. minuta, kdy z ojedinělé akce
domácí zvýšili své vedení jiţ na 3 : 1. Kdyţ jsme se pomalu smiřovali s jistou ztrátou tří bodů, předvedl své
přesné střelecké umění Tomáš Kretek a jako správný kapitán zařídil nejprve po rohovém kopu sníţení stavu
na 2:3 a následně jiţ v nastaveném čase vyhrál vzdušný souboj s domácím brankářem a neohroţeně
vyrovnal na konečný stav 3 : 3. Za tento hodně cenný bod z velké části vděčíme našemu kapitánovi, který
vstřelil všechny tři branky.
Josef Kocur, trenér
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„B“ muţstvo
„B“ muţstvo sehrálo v září čtyři utkání okresní soutěţe III. třídy.
Nejprve se představilo v Bolaticích, kde s místním „B“ muţstvem prohrálo 2:0, kdyţ obě branky
domácích padly ve druhém poločase.
V dalším zápase se „B“ muţstvo utkalo doma s prvním muţstvem tabulky, Vřesinou. Hned v prvních
deseti minutách hosté domácí přitlačili na svou polovinu. Po několika střelách, které celý zápas dobře
chytající René Kocur kryl, přišly opravdové tutovky soupeře, kdyţ soupeřův hráč z brankové čáry nedal
branku, místo toho trefil převalujícího se brankáře Kocura na druhé tyčce přímo do náruče. V polovině
prvního poločasu se dostali ke slovu i domácí. Martin Prchala našel krásnou přihrávkou mezi obránci úplně
volného Roberta Mokrého, který s přehledem míč uklidil do branky. Do konce prvního poločasu domácí své
vedení ještě zvýšili, kdyţ z pravé strany přiletěl centr Jana Krupy, který Radek Babiš rybičkou s přehledem
zakončil. Druhý poločas nezačal pro domácí dobře. Hned po úvodním rozehrání a prvním centrovaném míči
do šestnáctky se domácí ještě úplně nekoncentrovali a po nedůrazném odkopu si Jiří Ječmínek vsítil vlastní
branku. To byla voda na mlýn pro hosty. Čtvrt hodiny před koncem utkání musel za záchrannou brzdu
zatáhnout na hranici šestnáctky Vlastimil Vitásek a za svůj zákrok uviděl červenou kartu. Hosté však
přesilovku nevyuţili a domácí si připsali tři body za vítězství 2:1.
V dalším týdnu zajíţdělo naše „B“ muţstvo do Háje ve Slezsku, kde s místním „B“ muţstvem
odehrálo pro diváky velmi zajímavé utkání. Jiţ po 20 vteřinách po úvodním hvizdu se domácí útočník dostal
za obránce bohuslavických a prostřelil gólmana Kocura. V 10. minutě jiţ bylo srovnáno. Po střetu Reného
Kocura s hostujícím útočníkem, domácí ve 35. minutě kopali penaltu, kterou s přehledem proměnili. Druhý
poločas se hosté snaţili se stavem utkání něco udělat. To se podařilo v 60. minutě, kdyţ vyrovnal střídající
Radek Babiš. Za dalších deset minut se bohuslavičtí dostali do vedení. Kristián Pavlík zpětnou přihrávkou
našel Jiřího Kociána a ten zblízka prostřelil domácího brankáře. Do konce utkání se skóre jiţ nezměnilo a
hosté si z Háje odvezli cenné 3 body za vítězství 2:3.
Poslední říjnové utkání bohuslavičtí sehráli v Oldřišově s místním „B“ muţstvem. Po vedoucí
brance, kterou vstřelil Radek Babiš, domácí stihli do poločasové přestávky vyrovnat. Ve druhém poločase se
pak oldřišovští ujali vedení, které pojistili ještě jednou brankou a porazili tak Bohuslavice 3:1.
„B“ muţstvo muţů je po devíti odehraných kolech s 12 body na 5. místě tabulky okresní soutěţe
III.třídy.
FK Bolatice „B“ – SK Bohuslavice „B“
SK Bohuslavice „B“ – TJ Sokol Vřesina
TJ Háj ve Slezsku „B“ – SK Bohuslavice „B“
SK Moravan Oldřišov „B“ – SK Bohuslavice „B“

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

Dorost
Dorostenci sehráli v říjnu tři utkání okresní soutěţe. Nejprve prohráli v Bolaticích 6:0. V dalším
zápase porazili Velké Hoštice 3:0 a v následujícím kole prohráli v Kozmicích vysoko 13:0.
Dorost je po osmi odehraných kolech se 6 body na 9. místě tabulky okresní soutěţe.
FK Bolatice – SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – FK Velké Hoštice
TJ Sokol Kozmice – SK Bohuslavice

6:0
3:0
13:0

Ţáci
Ţáci sehráli v září tři utkání okresní soutěţe. Nejprve doma porazili Darkovice 3:1, následně
deklasovali Vřesinu 11:0 a prohráli 3:1 v Kozmicích.
Ţáci jsou po osmi odehraných kolech s 12 body na 4. místě tabulky okresní soutěţe.
SK Bohuslavice – TJ Darkovice
SK Bohuslavice – TJ Sokol Vřesina
TJ Sokol Kozmice - SK Bohuslavice

3:1
11:0
3:1
Daniel Buhla, trenér
Ing. Jiří Kocián
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Řádky z ledního hokeje
V úterý 29. 9. sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice utkání 5. kola AHL, ve kterém se střetli s
muţstvem HC Derby Kouty. Zápas začal náporem bohuslavických, kteří se po mnoţství šancí prosadili aţ v
závěru první třetiny a tím se ujali jednobrankového vedení. Ve druhé třetině se jim uţ šance dařilo
proměňovat častěji a navýšili skóre aţ na 6:0 po dvou třetinách hry. V poslední části hry nejprve soupeř
jedinkrát pokořil výborně chytajícího bohuslavického gólmana. Ovšem ani Buldoci se nenechali zahanbit a
přidali ještě čtyři branky. Konečný stav utkání se zastavil na skóre 10:1 pro Buldoky Bohuslavice.
V pondělí 12. 10. sehráli bohuslavičtí hokejisté utkání 6. kola, ve kterém se střetli s muţstvem HC
STK. V první třetině si obě muţstva vytvořila mnoţství šancí, ale brankáři za svá záda nepustili ani jednu
střelu. V prostřední části hry se po úniku prosadil Jan Krupa a zajistil bohuslavickým vedení. Ovšem do
konce třetiny stačil soupeř vyrovnat. Po 24 vteřinách poslední části hry se hráči STK dostali do vedení, které
posléze ještě navýšili na konečných 1:3.
V pondělí 19. 10. sehráli Buldoci utkání 7. kola, ve kterém se utkali s hokejisty HC Isotra. V první
třetině se bohuslavičtí ujali vedení 2:0, ale soupeř po chybě obránců zkorigoval na jednobrankový rozdíl.
Znovu Buldoci odskočili soupeři o dvě branky na začátku druhé třetiny, ale hráči Isotry se znovu přiblíţili
na rozdíl jediné branky. Na začátku poslední třetiny se však bohuslavickým podařilo zápas rozhodnout a do
konce zápasu skóre ještě navýšili. Výsledkem 11:2 si hokejisté připsali další dva body do tabulky AHL.
Utkání 8. kola proti HC Štěpánkovice sehráli Buldoci v úterý 27. 10. Do páté minuty první třetiny
naši hokejisté vstřelili rychlé tři branky. V prostřední části hry se prosadili čtyřikrát. Poslední třetina byla jiţ
exhibicí, kdyţ odevzdaně hrající hráči Štěpánkovic inkasovali ještě šestkrát. Celému utkání vévodil první
útok bohuslavických: Pavel Holman, Jakub Kocur, Šimon Cigán, kteří nastříleli dohromady 11 branek.
V průběţné tabulce soutěţe jsou bohuslavičtí hokejisté s 13 body na velmi pěkném 2. místě.
Výsledky
HC Buldoci Bohuslavice - HC Derby Kouty
HC Buldoci Bohuslavice - HC STK
HC Buldoci Bohuslavice - HC Isotra
HC Buldoci Bohuslavice - HC Štěpánkovice

10:1
1:3
11:2
13:0

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v listopadu:
Út
3.11.2009
17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
Út
10.11.2009 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
Po
16.11.2009 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
Út
24.11.2009 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bulyaréna
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

Veronika Lischková – druhá na mistrovství
republiky
V Tlumačově se konalo Mistrovství republiky ve voltiţi,
kterého se zúčastnil také Jezdecký klub z Albertovce a vyslal na
mistrovství dvě druţstva. Jedno v kategorii „ D „ ve které jezdí i ţáci
naší ZŠ, Vojtěch Lischka a Gabriela Vitásková. Tato kategorie však
jela mimo soutěţ. V juniorské soutěţi velmi úspěšně reprezentovala
nejen Albertovec, ale i Bohuslavice, Veronika Lischková s druţstvem
Růţových panterů na koni Aquaris. Pod vedením Ladislava Menšíka
získali velmi pěkné druhé místo. Za předvedené výkony a
reprezentaci naší obce patří všem uznání a poděkování.
Leo Vitásek
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Řádky z kultury
Náboţenský ţivot (20)
Kateřiny, Katky, Kačenky, kde má původ vaše jméno ? V překladu znamená „Čistá“.
Kateřina Alexandrijská ţila na konci třetího a na začátku čtvrtého století. Její přesný ţivotopis není
známý, a tak ţivotopisci vycházejí jenom z legend, kterých je velké mnoţství. Byla dcerou krále
Kosty v egyptské Alexandrii. Byla neobyčejně krásná, vzdělaná a velmi bohatá. Byla však také
nadměrně pyšná. A pro tu pýchu odmítala všechny nápadníky, kteří buď byli příliš chudí na majetku
nebo na duchu, nebo byli příliš nevzhlední. Jednoho dne se Kateřina setkala se stařičkým
poustevníkem, který mladé dívce pověděl, ţe jejím opravdovým ţenichem můţe být jen Jeţíš
Kristus. Toto setkání a tento záţitek v Kateřině způsobil, ţe se hluboce zamyslela nad svým
dosavadním ţivotem. Poznala prázdnotu svých názorů a svého ţivota. Brzy nato vyhledala kněze a
nechala se pokřtít. Jednou, kdyţ se v Alexandrii slavila oběť ke cti pohanských bohů, byla vyzvána i
Kateřina, aby se zúčastnila. Čerstvě pokřtěná křesťanka se odebrala na místo slavnosti, ale ne proto,
aby slavila, ale aby vysvětlila králi Maximinovi, ţe pohanští bohové jsou jen bezvýznamné modly.
Mimořádnou řečnickou výmluvností se podařilo Kateřině dostat krále do rozpaků. Ten dal pak
povolat 50 nejlepších řečníků, kteří se měli postavit proti Kateřině a vyvrátit jí její přesvědčení a
usvědčit z omylu. Kdyţ však došlo ke konfrontaci, dokázala Kateřina všech 50 mudrců přesvědčit o
své pravdě, takţe se všichni obrátili na křesťanskou víru a dali se pokřtít. Rozzuřený král nechal
všech padesát učenců upálit na hranici. Kateřinu uvěznil a nechal ji krutě mučit bičováním a
natahováním na kolo a nakonec byla sťata. Její ostatky jsou uloţeny na hoře Sinaj v klášteře, který
nese její jméno. Na toto místo ji po smrti podle legendy přenesli andělé.
Kateřina spolu s Markétou a Barborou jsou uctívány jako „tři svaté panny“. Její uctívání se
rozšířilo brzy po její smrti a od 13. století patřila k nejuctívanějším světicím po P Marii.
Sv. Kateřina je patronkou všech řemesel, která mají něco společného s kolem (koláři, mlynáři,
přadleny, provazníci, lodníci a mnoho dalších). Je také patronkou dívek, panen, manţelek; učitelů,
studentů a ţáků; teologů a filozofů a mnoha jiných. Bývá zobrazována nejčastěji s kolem nebo
mečem. Často má na hlavě korunu a v ruce palmovou ratolest. Uţ tolik století je uţíváno toto dívčí
jméno a do dnešních dnů okouzluje rodiče narozených děvčátek. Jak by jinak i dnes mohlo být tolik
nositelek tohoto krásného jména.
Leo Dominik, kronikář

Bohuslavické Rockobití
Rock se s rokem minul a 21. 11. od 18:00 hodin se bude v sále KD konat další, v pořadí jiţ
čtvrtý ročník Bohuslavického Rockobití. Letošní festival se ponese čistě v duchu „prajzské“
hudební scény. A koho ţe si to můţete poslechnout, kdyţ na Rockobití zavítáte? Zahrají vám jak jiţ
zaběhnuté a léty a zkušeností prověřené bandy, jako je třeba kapela Firezone z Kobeřic nebo kapela
Germ z Kravař, tak i mladé a nadějné kapely, jako je skupina Vehykl, zkoušející v Dolním
Benešově nebo kapela Surego z Bolatic a Dolního Benešova, sloţená z bývalých členů dnes jiţ
legendární kapely SZP. Zavítá k nám i nově vzniklá a hodně mladá kapelka Dysthanasia z Kobeřic.
A aby měly své zastoupení i domácí Bohuslavice, tak na tomto zimním Bohuslavickém Rockobití
své čerstvě natočené CD představí a dokonce i pokřtí kapela Sklepmaster, která zkouší právě u nás,
v Bohuslavicích.
Letos bude Rockobití velmi „familiérní“ a stylově silně různorodé, takţe na tu svou notu se
naladí opravdu všichni, kdo na něj letos zavítají. Veškeré info o tomto festivalu se dozvíte na jeho
oficiálních stránkách, které jsou http://bandzone.cz/fan/bohuslavickerockobiti .
Ondřej Šebestík
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ukončil Jiřinkovým bálem svou samostatnou kulturní činnost v roce 2009,
a tím by chtěl poděkovat všem občanům za podporu a účast. Doufáme, ţe se všem naše akce líbily a byli
jste spokojeni. Nebylo-li tomu tak, budeme rádi za náměty, které by přispěly k větší spokojenosti
návštěvníků našich akcí.
Za SDH – výbor

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 203
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Společenská kronika – naši jubilanti v listopadu 2009
Benedikt Dominik
Oldřich Miketa
Anna Kocurová
Irena Václavková, Mgr.
Hedvika Lasáková
Anastazie Krieblová
Hubert Hruška
Irena Kocurová
Vladimír Šimoník
Anna Pchalková
Zdeňka Mokrá
Alţběta Ostárková
Bedřich Tomíček

60 let
60 let
80 let
50 let
89 let
86 let
80 let
50 let
50 let
90 let
75 let
90 let
86 let

V měsíci říjnu 2009 oslavili významné jubileum – zlatou svatbu - 50 let společného
ţivota manţelé Irmgarda a Jozef Šimovi, v tomto měsíci oslaví toto jubileum v kruhu
svých blízkých i manţelé Max a Henrieta Fojtíkovi.
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí i osobní
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání, manţelům Šimovým a Fojtíkovým i další společná
spokojená léta.
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
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Pozvánka na výlet
Zámek Hradec nad Moravicí
Tak jako v minulém Zpravodaji, i v tomto
čísle Vám přinášíme inspiraci pro výlet do našeho
krásného okolí. I kdyţ uţ sezóna prohlídek hradů
a zámků skončila, rádi bychom Vás pozvali na
jeden z nejkrásnějších zámků naší země, který
leţí asi 27 km od naší obce, a to na Státní zámek
Hradec nad Moravicí.
Historie tohoto zámku je úzce spjata
především s kníţecím rodem Lichnowských.
Původně středověký hrad postavený kolem
poloviny 11. století v místě slovanského hradiště
byl v roce 1585 postupně přestavěn Kašparem
Pruskovským z Pruskova na renesanční zámek
s okrasnou zahradou a lesoparkem. V období 1778 aţ 1945 drţelo Hradec šest generací pruského kníţecího
rodu Lichnowských z Voštic a Werdenbergu. Velký poţár z února
1796 podnítil celkovou adaptaci zámku, koncipovanou krnovským
stavitelem Janem Mihatschem. Přes menší následné úpravy v duchu
dobového historizmu si skvostně vybavená rezidence elitního
aristokratického rodu regionu svůj klasicistní vzhled uchovala podnes;
v 1. třetině 19. století byl zaloţen 60-ti hektarový přírodně – krajinářský
park výjimečné kompoziční a dendrologické úrovně. Mezi léty 1874 aţ
1891 vedli stavitelé A. Langer z Vratislavi a F. Händel z Výmaru přístavbu
tzv. Červeného zámku s hradební zdí a Bílou věţí. Architektonicky
mimořádně atraktivní komplex inspirovaný reţnými hrady německého
středověku zahrnul mj. nezbytnou konírnu s kočárovnou.
Hradec nad Moravicí má druhý největší park na území Moravy
a Slezska. Na rozdíl od ostatních není uzavřeným celkem, ale otevírá se
volně do krajiny. Nejvyšší místo, odkud je vidět na Jeseníky se aţ do roku
1947 jmenovalo Vilémova výšina. K Bezručovým 80. narozeninám byla
přejmenována na Bezručovu vyhlídku. Počátky zámeckého parku spadají
do doby po poţáru v roce 1796. Zpočátku býval park jen v okolí zámku,
teprve po úpravách v 19. století byl více rozšiřován. První spolehlivý
doklad o parku je z roku 1834. Celý zámecký areál včetně lesoparku má
rozlohu 136 ha; park pak 63 ha. Stáří stromů je
značné a jejich věk dokazuje, ţe zde musely růst jiţ
v dřívějších dobách, neţ uvádí zřízení parku. Někteří
jedinci mají 300 aţ 400 let a pamatují třicetiletou
válku.
Více o zámku, připravovaných akcích a
zámeckém parku se můţete dočíst na webových
stránkách: http://www.zamek-hradec.cz/.
Pokud se rozhodnete navštívit tento zámek
v tomto období, určitě zavítejte právě do zámeckého
parku a jeho nádherných zákoutí. Prohlídku zámku si
můţete objednat celoročně na tel. č. 553 783 444. A
určitě si nenechte ujít připravované akce, např. Vánoce na zámku.
Přejeme šťastnou cestu a spoustu příjemných záţitků.
Eva Ilková
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