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č. 204

Požehnané a milosti plné Vánoce v kruhu svých nejbližších
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání
přeje Vám všem
Ing. Kurt Kocián, starosta obce, členové obecního zastupitelstva,
zaměstnanci obecního úřadu a redakce Zpravodaje.
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Vážení spoluobčané,
nepříjemné chladné a deštivé počasí v první polovině listopadu se ve druhé půlce podstatně
zlepšilo a na mnoha místech republiky byly zaznamenány teplotní rekordy. Svatý Martin nepřijel na
bílém koni a dlouhodobá předpověď slibuje, že si na zimní počasí budeme muset ještě počkat.
V listopadu nám noviny a televize připomněly 20. výročí listopadové, sametové revoluce.
Totalitní moc dokázala dlouhá desetiletí držet naši společnost v šachu. Všudypřítomný pocit strachu
donutil většinu lidí žít dvojí nebo trojí život. Jinak mysleli a mluvili lidé doma, něco jiného říkali
známým a úplně něco jiného dělali v práci, ve škole nebo na veřejnosti. Vše se zlomilo na
studentské demonstraci 17. 11. 1989. Ke studentům, umělcům a disidentům se rychle přidávaly
ostatní skupiny obyvatel. Společné úsilí vyústilo do stotisícových demonstrací, které způsobily
rozpad totalitního režimu. Postupně byly učiněny kroky vedoucí ke svobodným volbám a
začleňování republiky zpátky do demokratické Evropy. Bezpečnost byla zajištěna vstupem do
NATO. Počáteční euforie nadějí, že ve všem brzy dohoníme vyspělé evropské státy, plíživě
vyprchala. Pomalu se začala naplňovat skutečnost, že totalita zanechala své stopy i tam, kde si to
často nechceme přiznat. Většina z nás je však přesvědčena, že nastolený směr je nevratný a potíže,
které vznikly a vznikají, postupně překonáme. Vše však bude trvat déle, než jsme netrpělivě
očekávali. Život ve svobodné demokratické společnosti nás nesmí ukolébat a těžkosti a problémy
odradit, na jejich odstranění musíme tvrdě pracovat. Musíme být ostražití a nesmíme připustit návrat
totality. O tom, jak to bylo v Bohuslavicích, nám napsal zakladatel občanského fóra u nás a první
porevoluční přednosta okresu Opava RNDr. Josef Bajgar.
V měsíci listopadu se uskutečnily všechny připravované akce. Bohužel se po Rockobití
vyskytly stížnosti na nepořádek, který po sobě zanechali někteří návštěvníci. Rovněž jsem očekával
větší účast na semináři o datových schránkách.
A co nás čeká v posledním měsíci v roce?
V sobotu 5. 12. připravuje Mikulášskou nadílku pro všechny děti Oříšek a večer tentýž den
nás čeká Závěrečná kolona tanečního kurzu. Rovněž v sobotu, ale o týden později 12. 12. se
uskuteční už tradiční Vánoční jarmark se zabijačkou a množstvím specialit, koncertem cimbálovky
rodiny Borovičků na sále pod stromkem a výstavou výrobků a ozdob dětí základní školy v banketní
místnosti. V pátek 18. 12. 2009 v 17 hod se uskuteční poslední jednání obecního zastupitelstva
v tomto roce. Na Štědrý den 24. 12. se můžeme společně s dětmi těšit na představení Živého
Betlému, s možností převzetí Betlémského světla, který určitě navodí tu správnou vánoční
atmosféru. Chrámový sbor vystoupí se svým koncertem v kostele Nejsvětější Trojice 26. 12. na
druhý svátek vánoční. Příznivci sportu se mohou těšit na tradiční turnaje v nohejbalu 26. 12., ve
volejbalu 27. 12. a stolním tenisu 30. 12. A poslední den v roce se rozloučíme se starým rokem
Silvestrovskou veselicí na sále kulturního domu. Všechny akce budou zveřejněny na webových
stránkách obce, dále budou plakátovány a hlášeny relacemi v rozhlase.
Děkuji touto cestou všem členům obecního zastupitelstva, majitelům a zaměstnancům firem
působících v obci, dalším podnikatelům a živnostníkům, paní ředitelce, učitelům a všem
pracovníkům ZŠ a MŠ, otci Kazimírovi a celé farnosti, všem spolkům a organizacím a jejím členům
a všem spoluobčanům za nezištnou práci pro obec, za hospodářský, společenský a kulturní přínos,
za udržování pořádku a čistoty, udržování přátelských mezilidských vztahů a zvyšování celkové
úrovně života v naší krásné obci. Děkuji všem, kteří se podílíte na přípravě a organizaci
společenských, kulturních, sportovních a dalších akcí i vám všem, kteří tyto akce navštěvujete a tím
jim dáváte životaschopnost a smysluplnost.
A na závěr mi dovolte, abych vám popřál duchaplně prožitou adventní dobu příprav a
očekávání Vánoc bez shonu a podlehnutí všudypřítomné reklamě. Po celé Vánoce vám přeji hojnost
Božího požehnání, milosti i radosti v kruhu nejbližších. A do nového roku 2010 hodně zdraví, míru
a spokojenosti v duši, šťastný a klidný život v našich rodinách, obci i republice.
Ing. Kocián, starosta
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání
dne 23. 11. 2009 zabývala následující problematikou:
 Kontrola usnesení
 Výsledky hospodaření obce za 01-10/2009, rozbor daňových příjmů v 01 - 10/2009
 Podání přihlášky k registraci dani z přidané hodnoty, obec bude plátce DPH od 1. 1. 2010
 Návrh rozpočtu na rok 2010, seznam připravovaných staveb, žádosti o dotace a příspěvky na činnost
spolků a organizací v obci z rozpočtu obce na rok 2010
 Pokyn k provedení řádné inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2009, složení inventarizačních komisí
 Finanční pohledávky obce, seznam dlužníků vodného a poplatku za popelnice, nabídka exekutorského
úřadu na vymáhání dluhů a realizaci exekucí
 Prodej pozemku ve vlastnictví obce Bohuslavice parc. č. 1174/2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína, doporučení
rady obce na prodej pozemku obecnímu zastupitelstvu
 Dotace MS kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, smlouva o poskytnutí dotace, požadavky
na nákup vybavení zásahové jednotky v roce 2010
 Investiční výstavba – stavby:
• Oznámení o hodnocení žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi
• Další žádosti – MS kraj POV, vyhlášení 4. 11. 2009, předání žádostí 8. 1. 2010 ZŠ a MŠ přístupový
chodník, terasa
• MMR, vyhlášení v listopadu + podpora zapojení dětí – prostranství za KD
• OPŽP - vyhlášení v polovině října, lhůta 2 měsíce, zeleň v obci, Myslivecká chata
• Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci, instalace zpomalovacích retardérů na ul. Poštovní
• Infrastruktura pro nové RD Bolatická, dokončeno, probíhá kolaudační řízení, přepojení a 1 přípojka
plynu a vody bude provedena po kolaudaci. Parcela 482/6 vydáno územní rozhodnutí, předána
dokumentace pro vydání stavebního povolení, realizaci a výběrové řízení na dodavatele, uzavření
dohod s majiteli sousedních parcel za účelem vydání stavebního povolení a realizace, uzavření dohod
• Infrastruktura pro nové RD, parcela 482/6
• Rozšíření elektrorozvodů NN na ul. Záhumenní, nové umístění trafostanice, úprava rozvodů VN
• Vytýčení cesty k pozemku parc. č. 1759/1 a 1759/2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína
 Odvádění vyčištěných odpadních vod, stočné
 Organizační věci:
• Nové webové stránky obce
• Nabídka hodnotící publikace Vývoj obce v letech 2007 - 2010 od společnosti RADDIT
consulting s. r. o. Ostrava
• Pořádek v obci, krádeže obecního majetku, vyrozumění policie
• Ozvučení hřbitova, pronájem nových hrobů
• Ořez stromů a keřů u silnice směrem do D. Benešova
• Zimní úklid chodníků a místních komunikací
• Odpověď na stížnost občanů na odjezdy autobusů před příjezdem vlaků do D. Benešova
• Žádost o dotaci CHOPS na 3. čtvrtletí 2009
• Žádost o koupi pozemku parc. č. 2028/1 k. ú. Bohuslavice u Hlučína, zamítavé stanovisko, ochrana
území před přívalovými dešti, komplexní pozemkové úpravy
• Vyplacení odměn aktivním občanům za práci v roce 2009
• Finanční pomoc sociálně potřebným početným rodinám a úplným sirotkům
• Dotace spolkům a organizacím v roce 2010
• Pořízení nápisu PF 2010 na KD
• Ocenění pedagogických pracovníků u příležitostí Dne učitelů v roce 2010
• Vyhodnocení kulturních akcí organizovaných v listopadu, příprava prosincových akcí, plesová sezona,
držitel zlaté medaile prof. Janského - Tomáš Dominik, kulturní akce a koncerty na příští rok
Ing. Kocián, starosta
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Hospodaření obce v roce 2009
Až v září se plně do hospodaření obce projevila celosvětová hospodářská krize. Příjem z daní se na
konci tohoto měsíce propadl oproti roku 2008 o 1,1 mil Kč. V říjnu byly příjmy nižší o 220 tis Kč a v
listopadu činí před uzávěrkou rozdíl 120 tis Kč. Propady daňových příjmů do obecního rozpočtu vykazuje
zejména daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti a daň z příjmu právnických osob.
O něco menší příjem je i z daně z nemovitostí. Příjem z ostatních daní bude přibližně na očekávané úrovni.
U daně z přidané hodnoty dojde možná k mírnému překročení. A jaké byly příjmy a vydání za 01 – 10/2009
konkrétně? Celkové příjmy za 01-10/2009 činily 14.448.605,74 Kč. Celkové příjmy za 01-09/2009 vč.
zůstatku z roku 2008 ve výši 10.958.534,53 Kč činily 25.407.140,27 Kč. Celkové výdaje za 01-10/2009
činily 14.538.712,48 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 10. 2009 byl ve výši 10.868.427,79 Kč, z této částky činil
zůstatek na běžném účtu 1.463.088,13 Kč, na účtu OZO 405.050,50 Kč, zvl. účet pro fin. dotace 289,16 Kč
a na spořicím účtu 9.000.000,00 Kč.
Ing. Kocián, starosta

Příprava rozpočtu a plán výstavby na rok 2010
V říjnu dosáhly příjmy za poskytované služby v naší obci (zejména vodné a sběr a likvidace odpadů)
výši 1 mil Kč. Po překročení této hranice podala obec v souladu se současně platnou legislativou přihlášku
k registraci k dani z přidané hodnoty. V režimu plátce daně z přidané hodnoty bude obec hospodařit
od 1. 1. 2010. A co to bude znamenat pro nás občany obce? Dojde ke zdražení poskytovaných služeb, obec
si však bude moci uplatnit odpočet daně.
Dopady celosvětové hospodářské krize, režim DPH a neustálé legislativní změny v zákonech a
předpisech způsobují problémy při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2010. Návrh jsme připravili a
projednali na společném jednání rady obce a finančního výboru. Bude vyvěšen k možnému vyjádření 15 dnů
před jednáním obecního zastupitelstva na webových stránkách obce a na úřední desce.
S návrhem rozpočtu jsme projednali i seznam připravovaných staveb, zpracování a předložení žádostí
o dotace a vypracování projektových dokumentací na příští rok.
Stavby:
1. Obecní dům Bohuslavice, přístavba a stavební úpravy (realizace, dotace, úvěr)
2. Oprava hřbitovní zdi (realizace, dotace MAS Hlučínsko)
3. Úpravy prostranství u KD Bohuslavice (žádost o dotaci MMR)
4. Vybudování bezbariérového přístupu ke kostelu z ulice Poštovní (žádost o dotaci, realizace)
5. Výsadba obecní zeleně KD, Poštovní, Pomník ruských letců (žádost o dotaci OPŽP)
6. ZŠ a MŠ Bohuslavice, zateplení fasády, výměna oken a dveří (žádost OPŽP)
7. KD, výměna oken a zateplení (žádost OPŽP)
8. Dokončení hřiště ZŠ a MŠ (ochranné sítě)
9. Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Bohuslavice (dotace MS kraj)
10. Místní komunikace Odbočka z Polní, odbočka z Opavské - Kocur (realizace)
11. Infrastruktura pro nové RD odbočka z Polní, odbočka z Opavské Kocur (realizace)
12. Výsadba zeleně u Myslivecké chaty (dotace OPŽP)
Projektová dokumentace:
1. Dům s pečovatelskou službou Vincence Hurníka (projektová dokumentace)
2. Opravy, vybudování a rekonstrukce místních komunikací vč. infrastruktury pro nové RD, odbočka
z Opavské Bogaczek, odbočka z Opavské Menšíkovi, infrastruktura pro nové RD (projektová
dokumentace)
3. Splašková kanalizace a ČOV Bohuslavice (žádost o dotaci na vypracování projektové dokumentace)
Opravy obecního majetku:
1. Oprava přístupového schodiště, chodníků a terasy ZŠ a MŠ Bohuslavice (žádost o dotaci)
2. Vyčištění Bohuslavického potoka
3. Čištění a prohlídka kanalizace
Ing. Kocián, starosta
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Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod v obci
V souvislosti se stále se měnícími zákony a vyhláškami zadala obec vypracování nových
aktuálních předpisů na zajištění dodávky pitné vody, provozování obecního vodovodu, odvádění
odpadních vod a provozování obecní kanalizace. Jedná se o návrh evidenčního listu zákazníka,
návrhy smluv o dodávce pitné vody a odkanalizování, obchodní podmínky dodávky vody a
odkanalizování, reklamační řád a plán financování obnovy vodovodu a kanalizací. Uvedené
materiály přesahují možnost otištění ve zpravodaji obce. Jsou zveřejněny na úřední desce a
webových stránkách obce k nahlédnutí. Materiály budou předmětem jednání na prosincovém
zasedání obecního zastupitelstva a podkladem pro stanovení cen za dodávku pitné vody a odvádění
odpadních vod v roce 2010.

Zimní údržba místních komunikací
Novela zákona o pozemních komunikacích ukládá uklízet místní komunikace a přilehlé
chodníky vlastníkům parcel, na nichž se chodníky a parcely nacházejí. U nás v Bohuslavicích
vlastní převážnou část chodníků i místních komunikací obec, jen malé části vlastní někteří občané.
Dosud převážnou část chodníků udržovali majitelé sousedních nemovitostí, kteří byli
v minulosti za úklid zodpovědní ze zákona. Některé soukromé částí místních komunikací si rovněž
udržovali jejich majitelé. Podle nového zákona je obec přichystaná uklízet komunikace a chodníky
ve svém vlastnictví, vlastními zaměstnanci a dalšími pracovníky na základě dohody o provedení
práce. Pořídili jsme i potřebnou techniku. Bez pomocí občanů však nejsme schopni zabezpečit úklid
sněhu v krátké době. Očekávám proto, že občané pochopí situaci a s úklidem sněhu nám budou
pomáhat tak jako v minulosti. Pro úplnost ještě uvádím, že se budou uklízet chodníky v průtahu
obce a na začátku ul. Polní. Na ul. Okružní se nebudou chodníky uklízet vůbec, rozšíří se tím celá
ulice a zlepší se průjezd. Místní komunikace se budou uklízet ve stejném rozsahu jako loni.
A jako každý rok žádám řidiče, aby nestáli svými auty na chodnících a místních
komunikacích, ale parkovali na svých pozemcích nebo odstavných parkovištích. Snižují tak
průchodnost chodníků a průjezdnost komunikací, ztěžují úklid sněhu a dopouštějí se tím přestupku,
protože nikde nejsou naše komunikace tak široké, aby mimo zaparkované auto byly ještě volné
jízdní pruhy v předepsané šíři 3 m v každém směru. V případě, že někteří řidiči aut neuposlechnou
tuto výzvu, nebudu váhat pozvat Policii ČR, aby nezodpovědné řidiče pokutovala a byl dán příkaz
k odtažení vozidla.

Projevy krádeže a vandalství v obci
V poslední době se stále více setkáváme s drobnými krádežemi a projevy vandalství v obci.
Při výlovu rybníka vylovili naši rybáři kromě ryb i odpadkový koš, jízdní kolo, lavičku na sezení.
Okapy a svody se ztratily ze smuteční síně, kilovny, ze tří objektů základní školy. Na vysázených
stromových alejích jsou poškozené a polámané stromy. Často nacházíme pohozené odpadkové koše
s rozsypaným odpadem. V autobusových zastávkách jsou rozbitá okna, poničené lavice a
každodenní nepořádek, který musíme pravidelně uklízet. Nepořádek je i v prostorách vodojemu.
Poškozen je i nový plot na školním hřišti. Po dušičkách si stěžovali občané na krádeže lampiček a
svíček, jeden pomník byl polit roztaveným voskem, začaly se objevovat i hanlivé nápisy na tel.
rozvodně, plotech na hřišti SK i družstevním objektu Opavice a.s.
Úklid po těchto vandalech nám zabírá stále více času, který bychom mohli věnovat daleko
potřebnějším věcem. Často je zmařena i každodenní snaha pořádkumilovných občanů o co nejlepší
vzhled rodinných domků a jejich okolí, i vzhled celé obce. Žádám všechny občany, aby nebyli
lhostejní k těmto činům a při každém projevu jejich pachatele vždy rozhodně napomenuli, nebo
adresně nahlásili nám na úřad. A vám pachatelům výše uvedených přestupků vzkazuji, že nebudeme
tolerantní a budeme se snažit najít konkrétní viníky a ty po zásluze potrestat.
Ing. Kocián, starosta
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Důležitá sdělení
Poděkování
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za pomoc, kterou jste poskytli naší
obci postižené povodní. Váš příspěvek bude použit na odstranění povodňových škod dle
darovací smlouvy.
Velice si cením Vaší pomoci a přeji Vám i Vašim občanům vše dobré.
S úctou
Mgr. Tomáš Machýček, starosta obce Jeseník nad Odrou

Výměna vodoměrů v obci
Tak jak jsme již informovali ve Zpravodaji obce na měsíc květen 2009, provádí
správce obecního vodovodu pan Erhard Kocur výměnu vodoměrů. Výměna vodoměrů je
prováděna po etapách a začala v části obce směrem od Dolního Benešova. Do konce měsíce
listopadu 2009 je vyměněno asi 40 vodoměrů. Použité vodoměry jsou po provedené repasi,
vynulování a ocejchování, které provádí firma OVOD Opava, s.r.o., znovu namontovány do
dalších rodinných domků. Tak budou po etapách vyměněny vodoměry v celé obci. Zároveň
s výměnou vodoměrů bude provedena výměna nefunkčních armatur a poškozených a
nefunkčních dílů na každé domovní přípojce. Náklady na výměnu vodoměrů ponese obec.
Výměnu nefunkčních a poškozených dílů bude hradit majitel rodinného domku, protože
přípojka je v jeho majetku. Současně s výměnou vodoměrů provede pan Kocur odpis stavu
vodoměru, který je odmontován a vybere i vodné od posledního odpisu do výměny
vodoměru.
Karla Krupová

Okénko občanů obce Bohuslavice
Vážení spoluobčané,
v říjnovém Zpravodaji jsme si mohli přečíst článek o provedených změnách v
dopravním značení a to umístěním nových značek v naší obci. Mimo jiné i na ulici Poštovní
došlo k úpravě rychlosti informativními značkami „Zóna s dopravním omezením.“ Některým
řidičům toto značení ale nic neříká a nadále tuto komunikaci považují za silnici s
neomezenou rychlostí. Dokazují si, jaká mají rychlá auta a neberou ohled na ostatní
spoluobčany a způsobují jim majetkové škody. Tato komunikace není zcela rovná a při
projetí kolem mého rod. domku dochází k otřesům, při kterých mi praskají zdi a padá omítka,
a to jak venkovní tak vnitřní. Tímto žádám neukázněné řidiče o dodržování rychlosti, kterou
určuje dopravní značení. Děkuji všem za pochopení.
Waloszek Josef
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Aktuálně
Sametová revoluce u nás v Bohuslavicích
Myslím, že celý náš národ se začal více zajímat o
politiku na podzim 1989. Všichni s napětím očekávali, jak se
bude vyvíjet politická situace v Evropě. Stejně tak a možná i
výrazněji se náš národ začal probouzet z mnohaleté nesvobody.
Totalitní režimy se začaly hroutit a jiskřičky naděje na
svobodný a radostnější život se častěji začaly projevovat. Po
mnoha letech se pootevřely brány svobody. Studentské
protesty v Praze proti totalitě a pak i v celé republice, probudily náš národ k větší aktivitě a
totalitní režim u nás se začal hroutit. Aktivita lidí se začala nejvíce soustřeďovat v tzv.
Občanských fórech(OF). Tato občanská sdružení měla pomáhat k nastolení svobodnější a
spravedlivější vlády v našem státě. I v naší obci se v týdnu po 20. listopadu 1989 toto
Občanské fórum vytvořilo. Na první schůzku OF přišlo téměř 300 občanů, z obou částí
vesnice (Bohuslavice byly v té době spojeny se Závadou). Těžko bychom mohli vyjmenovat
všechny, protože někteří do OF přicházeli a jiní odcházeli. Mezi těmi prvními byli J. Bajgar,
L. Dominik, E. Fichna, P. Hurník, H. Poštulka a J. Středula. Všichni pomáhali v obci
vytvářet dobrou náladu a hlavně se soustřeďovat na organizaci prvních svobodných voleb do
obecního zastupitelstva. Podpořili jsme morálně i finančně stávkující studenty v Praze. Pan
Reinhold Mosler přes naše OF věnoval studentům v Praze 1000,- Kč.
V naší obci nedocházelo k žádným politickým střetům. Ve vesnici pracovala kromě
spolků a organizací pouze vesnická organizace KSČ. V čele obce i jiných orgánech byli lidé
rozumní, bez stranického fanatizmu (KSČ). Pochopili onu výraznou politickou změnu a
podle toho se také začali chovat. Občané začali pociťovat novou občanskou svobodu,
svobodu svého přesvědčení, ale i podnikatelské svobody. Někteří starší lidé ještě pociťovali
strach, že se vše ještě může změnit. Srovnávali situaci s rokem 1968, kdy po chvilce svobody
přišla tuhá totalita. Časem se vše uklidnilo, hlavně po zvolení V. Havla prezidentem
republiky. OF nadále pracovalo a pomáhalo sestavovat kandidátky do obecního
zastupitelstva. V prvních volbách po sametové revoluci byli do zastupitelstva obce zvoleni
občané s největším počtem hlasů:
p. Milena Buhlová, Leo Dominik, Ing. Kurt Kocián, Heřman Kučera, Petr Kroupa, MVDr.
Martin Ostárek, Ing. Jan Fojtík, Kurt Benek, Pavel Kučera, Ing. Václav Balarin a František
Špakovský. Obecním zastupitelstvem byla starostkou obce zvolena paní Milena Buhlová.
V obci nebyla ustavena rada. Obecní zastupitelstvo bylo jedenáctičlenné. Změnilo se vedení
obce, ale i základní školy. Došlo k osamostatnění Závady.
Po dvaceti letech lze říci, že tyto změny byly dobré a v obci se uskutečnilo hodně
prospěšných změn. Byla dokončena regulace potoka, zaveden vodovod, dokončena
plynofikace a výrazně se zlepšila úroveň místních komunikací. I pod vedením druhého
zvoleného starosty, Ing. Kurta Kociána, se obec zdárně rozvíjí. OF se časem rozplynulo.
Někteří členové iniciovali vznik místní organizace ČSL, která působí v naší obci dodnes.
Mnozí další členové OF přešli do jiných zaměstnání nebo funkcí.
S odstupem doby můžeme říci, že OF v obci vykonalo hodně dobré práce právě v době
rozbouřené a neklidné politické situace.
RNDr. Mgr. Josef Bajgar
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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/

Soutěž mladých zoologů
Zoologická zahrada v Ostravě ve spolupráci s Klubem přátel ZOO uspořádala již tradiční
vědomostní „Soutěž mladých zoologů 2009“.
Soutěž se uskutečnila v týdnu od 9. do 12. listopadu ve
výukovém centru ZOO Ostrava. Naši školu reprezentovala
dvě družstva, která tvořila děvčata a chlapci ze 6. a 7. třídy.
1. družstvo: Klára Hřívová, Anna Kučerová,
Marie Janošová, Eliška Steffková
2. družstvo: Lukáš Breuer, Jakub Cyrus, Filip Kocur,
Štěpán Ostárek, Petr Štefek
Téma soutěže znělo „Ryby České republiky“.
Zúčastnilo se jí 497 družstev ze 120 škol Moravskoslezského
kraje. I přes velkou konkurenci se jednomu z našich družstev
– družstvu chlapců, podařilo probojovat do nejlepší desítky.
O prvenství chlapci zabojují ve finálovém kole, které v ZOO
Ostrava proběhne 28. listopadu. Už nyní patří velká pochvala
všem zúčastněným a chlapeckému družstvu gratulace!
Držíme palce ve finále!
Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy

Týden specialistkou NASA
Kdy se běžnému člověku naskytne příležitost odstartovat raketoplán a kontrolovat jeho let z řídícího
střediska nebo být členem jeho posádky, strávit několik hodin na vesmírné stanici a vyjít si do kosmického
prostoru a vyzkoušet si chůzi po Měsíci? Možná v nějaké počítačové hře. V tom případě ovšem neodlepí oči
od monitoru ani zadek ze židle a navíc je na všechno sám. Mnohem adrenalinovější variantou je návštěva
vesmírného centra NASA, kde výše uvedené i další aktivity probíhají poněkud reálněji, pracujete v
mezinárodním týmu a můžete si odnést nejen spoustu informací, ale hlavně zkušeností a zážitků.
Měla jsem to štěstí zúčastnit se letošního
International Space Camp (dále jen ISC), tedy
mezinárodního vesmírného tábora v Huntsville ve státě
Alabama v USA. V tomto městě se nachází jedno ze tří
důležitých center NASA: Marshall Space Flight Center
(druhá dvě jsou na mysu Canaveral na Floridě a
v Houstonu ve státě Texas). Zdejší vědecké středisko
se specializuje mj. na výrobu raketových motorů,
výcvik posádek nebo navrhování a výstavbu
Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).
Do projektu ISC se každoročně zapojuje
zhruba 25 zemí světa, od roku 1995 je mezi nimi i
Česká republika. Každý stát zastupují dva středoškolští
studenti a doprovázející učitel. Zájem o účast je vždy velký a adepti z řad studentů musí projít náročným
konkurzem: zpracování vlastního projektu, vědomostní test z oblasti astronautiky v anglickém jazyce a ústní
pohovor rovněž v angličtině.
(pokračování na další straně)
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Přínosem účasti v ISC je pro učitele kromě odborné a jazykové motivace i výměna zkušeností
s dalšími učiteli; v ISC je totiž navíc zastoupen i každý stát USA a pro americké učitele je účast odměnou za
titul Učitel roku. Součástí ISC je prezentace jednotlivých zemí a studenti i učitelé pak mají během celého
týdne oddělný program. Letos ISC proběhl v posledním červencovém týdnu.
Hned zpočátku jsme byli rozdělení do pěti týmů, v každém zhruba 15 učitelů. Většina aktivit byla
týmová, ale měli jsme možnost seznámit se téměř se všemi. Program byl nahuštěný, náš den byl naplánován
od sedmi do sedmi a někdy i déle, to pokud nás večer čekala recepce nebo večeře v rodinách bývalých
pracovníků NASA. Veškeré dění lze rozdělit do čtyř částí:
1. Vesmírná mise - Zřejmě nejatraktivnější část programu. Zahrnovala simulaci dvou misí, Discovery a
Endeavour, každá z nich trvala dvě hodiny. Na takovou misi je ovšem třeba řádně se připravit: seznámit
se s manuálem, s příslušnou pozicí a úkoly, se všemi čudlíky v raketoplánu a jejich funkcemi, správně
přepínat mezi řídícím střediskem a raketoplánem, vycvičit schopnost sledovat dva obří monitory
s posádkami raketoplánu i ISS a navíc ještě obrazovku vlastního počítače a u toho ještě myslet,
rozhodovat se a jednat, nepanikařit, natrénovat souhru týmu … Zkrátka, takový let raketoplánu není jen
tak. A kdybych se letu opravdu účastnila, tak tento text vůbec nevznikne, poněvadž při naší první misi
raketoplán nepřistál tak, jak měl…
2. Workshopy - Pracovní dílny, ve kterých jsme vyráběli rakety i balóny, které pak kupodivu opravdu
vzlétly, učili jsme se, jak lépe přiblížit dětem tajemství vesmíru, jak učinit zábavnou a zároveň efektivní
hodinu matematiky, vstřebávali zajímavé metody práce…, až jsem v jedné chvíli zalitovala, že neučím
matematiku ani fyziku, abych to všechno mohla v hodinách zužitkovat.
3. Přednášky a prezentace - V rámci tohoto programu jsme zhlédli prezentace týkající se struktury
raketoplánu, života na ISS a další. O své životní zkušenosti a zážitky se přišli podělit bývalí astronauti i
vědci z NASA. Pro mě osobně byla zážitkem přednáška matky Christy Mc Auliffe, učitelky, která byla
v rámci projektu Učitelé ve vesmíru vybrána do posádky raketoplánu Challenger…
4. Fyzické aktivity - Ty byly vítaným zpestřením programu, zvláště pokud byly zařazeny po sezení na
přednášce. Vyzkoušeli jsme si měsíční chůzi (nerovná se imitace Michaela Jacksona, jednalo se o chůzi
v šestinové gravitaci). Pro mnohé bylo bobříkem odvahy zařízení, kdy člověk rotuje v různých osách
kolem dokola (pro fyzikální odborníky, kteří se teď chytají za hlavu, dodám, že se jedná o Multi-Axis
Trainer, který simuluje dezorientaci při návratu do zemské atmosféry čili přechod ze stavu beztíže do
gravitace). Zábavné bylo odpoledne v Aviation Challenge, kde jsme si mohli vyzkoušet něco z toho, co
trénují bojoví piloti: vyproštění z vody po havárii vrtulníku nebo přistání padákem do vody.
Jak je patrné, opravdu jsme se nenudili. A to
jsem veškeré dění nastínila jen v hrubých obrysech.
Navíc součástí střediska je také rozsáhlé muzeum
kosmonautiky, kde je mj. uložen i originál rakety
Saturn V z měsíčního programu Apollo. Jen samotná
prohlídka muzea zabere minimálně půlden. Z dalších
postřehů vyberu už jen střípky:
Všichni přednášející a odborníci z NASA
dávali najevo úctu k učitelskému povolání. Mají
zájem o nové odborníky a vědí, že právě učitel je
tím, kdo může vyvolat zájem žáka a nasměrovat jej.
Jejich postoj je asi takový: Vy teď možná učíte
příštího specialistu NASA, příštího astronauta.
Pokud jej podchytíte a nadchnete vy, my pokročíme dále. Proto investují prostředky do vzdělávání a
vytvářejí množství podpůrných vzdělávacích materiálů. Proto financují i ISC a investují tak i do
mezinárodních zdrojů. A co mě opravdu nadchlo: dávají příležitost i těm, ze kterých astronauti určitě
nebudou - každoročně totiž sponzorují Space Camp i pro děti postižené. Viděla jsem prezentaci z campu pro
slepé děti. Simulátory byly vybaveny Brailovým písmem, děti se i potápěly, zkrátka prošly si vším, čím
běžní účastníci. Mottem je myšlenka, že nemusí být ochuzené o zážitky proto, že jsou ochuzené o zrak.
V souvislosti s tím mě napadá další střípek: Titul Učitel roku za letošní rok získala v jednom státě i
hluchoněmá učitelka, která pracuje právě s postiženými dětmi. Během ISC měla k dispozici dvě tlumočnice
do znakové řeči… V určitém ohledu opravdu platí, že Amerika nabízí příležitost všem.
Mgr. Marie Kotzurová
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Po ukončení podzimní části sezóny 2009/2010 přinášíme tabulky jednotlivých soutěží:
Konečná tabulka 1.A třídy po podzimní části sezóny 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fotbal Opava 2004
Štěpánkovice
Jakartovice
Velké Hoštice
Kobeřice
Mokré Lazce
Ludgeřovice
Slavoj Bruntál – St. Město
Šilheřovice
Bolatice
Bohuslavice
Krásné Pole
Strahovice
Suché Lazce

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
6
6
6
5
6
5
5
4
4
3
3
1
1

2
3
3
2
5
2
3
3
5
4
5
4
6
3

0
4
4
5
3
5
5
5
4
5
5
6
6
9

26:6
29:24
26:27
27:19
25:19
19:17
24:22
19:24
21:22
18:20
31:24
18:21
6:23
18:39

35
21
21
20
20
20
18
18
17
16
14
13
9
6

(17)
(0)
(3)
(-1)
(-1)
(-1)
(-3)
(0)
(-4)
(-2)
(-7)
(-8)
(-9)
(-9)

Konečná tabulka III. třídy okresní soutěže po podzimní části sezóny
2009/2010
1. Háj ve Slezsku „B“
10
7 0 3
29:20
21
(6)
2. Štěpánkovice „B“
10
6 2 2
21:9
20
(8)
3. Vřesina
10
5 2 3
18:9
17
(5)
4. Sudice
10
5 0 5
25:27
15
(0)
5. Oldřišov „B“
10
4 2 4
22:24
14 (-1)
6. Kobeřice „B“
10
3 4 3
19:21
13 (-2)
7. Dobroslavice
10
3 3 4
19:19
12 (-6)
8. Bohuslavice „B“
10
3 3 4
11:16
12 (-6)
9. Strahovice „B“
10
2 5 3
13:15
11 (-4)
10. Bolatice „B“
10
2 3 5
17:20
9 (-6)
11. Závada
10
2 2 6
14:28
8 (-7)

Mužstvo dorostenců se nachází na 9. místě tabulky okresní soutěže dorostenců a mužstvo žáků je po
podzimní části sezóny 2009/2010 na 4. místě okresní soutěže žáků.
O hodnocení „A“ mužstva jsme poprosili trenéra mužstva p. Josefa Kocura:
„Hlavním cílem pro podzimní sezónu bylo umístění v horní polovině tabulky a mít dostatečný
bodový odstup od sestupových příček. Dalším cílem bylo dát příležitost místním hráčům, stabilizovat kádr a
hledat optimální složení. První část úkolu se nepodařilo splnit, ale pozici můžeme vylepšit v jarní části,
protože soutěž je velmi vyrovnaná a na druhé místo máme ztrátu pouhých sedm bodů. Pozitivní je, že dostali
příležitost místní hráči, kteří mohli prokázat svojí kvalitu. Velmi se osvědčil model, že jsme spojili "A" a
"B" mužstvo a vytvořily jeden tým, který dobře spolupracoval. Podzimní sezóna také sloužila k ověření
výkonnosti celého mužstva a podle toho se chceme zařídit v jarní části sezóny, kde se chceme prezentovat
kvalitními výkony a hrát v soutěži důstojnou roli. Výsledky a předvedené výkony jasně ukázaly, kde nás
bota tlačí nejvíc. Počet inkasovaných branek jasně vypovídá, že největší problémy mužstva jsou v obranné
činnosti a na tuto skutečnost se musíme prioritně zaměřit. Chceme získat kvalitního středního obránce, ale
také zapracovat na obranné činnosti u ostatních hráčů, protože na obraně se musí podílet celé mužstvo!
Velmi pozitivní naopak je, že umíme dávat branky a otočit zdánlivě ztracené utkání. Můžeme se pyšnit, že
máme nejlepšího střelce soutěže Tomáše Kretka, který zaznamenal úctyhodných 16 branek. Před námi je
zimní příprava a ideální možnost se kvalitně připravit na jarní část soutěže. Věřím, že se nám v jarní části
soutěže bude více dařit a v tabulce budeme stoupat do vyšších pater.
Závěrem chci poděkovat hráčům za předvedené výkony, divákům za přízeň a věrnost. Všem přeji
požehnané vánoční svátky a všechno nejlepší v novém roce.“
Josef Kocur, Jiří Kocián, Eva Ilková
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Řádky z ledního hokeje
V úterý 10. 11. sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice utkání 8. kola AHL, ve kterém se střetli s
mužstvem HC Zábřeh. První dvě třetiny hráli Buldoci líbivý kombinační hokej, soupeře jasně přehrávali.
V první třetině nastříleli čtyři branky, ve druhé třetině přidali další dvě. Spoustu šancí bohuslavickým
pochytal soupeřův gólman. Ve třetí třetině se už Buldokům kombinačně moc nevedlo, přesto přidali ještě tři
další branky. Celý zápas výborně odchytal brankář bohuslavických, který za svá záda nepustil ani jednu
střelu ze sice ojedinělých, zato velmi nebezpečných šancí hráčů Zábřehu.
V pátek 13. 11. odehráli Buldoci odložené utkání 10. kola, ve kterém se utkali s mužstvem HC
Mexiko. V zápase se ujali vedení hráči Mexika, když hned na začátku střetnutí využili nedorozumění v
obraně Buldoků a vsítili vedoucí branku. Po inkasované brance se však bohuslavičtí zkoncentrovali a čtyřmi
zásahy skóre utkání do konce první třetiny otočili. V prostřední části hry přidali další tři branky. Ve třetí
třetině se už hrál uvolněný hokej, skóre utkání se zastavilo až na stavu 12:1 pro Buldoky Bohuslavice.
S mužstvem HC Čas Mančaft se utkali bohuslavičtí hokejisté v rámci 11. kola AHL v pondělí 16. 11.
Po první velké šanci, kterou bohuslavičtí hned v první minutě neproměnili se potvrdilo pravidlo "nedáš
dostaneš". Z protiútoku se střelou od mantinelu a štastnou brankou vedení ujal soupeř. Přes veškerou snahu
Buldoků se v první třetině v koncovce neprosadili. Hned na začátku druhé třetiny ujeli dva hráči Času a
samostatný nájezd na jednoho našeho obránce sehráli tak, že po přihrávce a kličce zakončoval hráč Času do
prázdné branky. Za dvě minuty však Jan Krupa od modré čáry v přesilovce zkorigoval na rozdíl jediné
branky. Do konce třetiny se hra rychle přelévala a bylo k vidění množství šancí na obou stranách. Brankáři
obou týmů však chytali výborně. Do třetí třetiny vstupovali bohuslavičtí s cílem otočit nepříznivý stav
utkání. Hráči Času však výborně bránili a co přes obránce soupeře prošlo, to pochytal výborně chytající
brankář. Bohuslavickým nepomohlo v posledních minutách zápasu ani stažení sestavy na dvě úderné pětice
a dostali v poslední minutě při Power-play rozhodující gól do prázdné branky. Utkání tak skončilo prohrou
Buldoků v poměru 1:3.
V utkání 12. kola hraného v úterý 24. 11. vyzvali Buldoky hráči HC Buly Arény. Bohuslavičtí se
ujali vedení v polovině první třetiny brankou Pavla Holmana. Soupeř sice vyrovnal, ale do konce úvodní
části hry se Buldoci zásluhou Šimona Cigána opět ujali vedení. Na začátku druhé třetiny přidal Jan Krupa
třetí branku. Poté však přišla série vyloučení a soupeř dvěma slepenými góly v přesilovkách vyrovnal na 3:3.
Na začátku poslední části hry se Buly Aréna dostala poprvé v zápase do vedení. Po brejku však Michal
Vitásek vyrovnal. Pět minut před koncem rozhodl o osudu utkání obránce Buly Arény, který si mezi kruhy
šikovně najel na přihrávku zpoza branky a nechytatelnou ránou k tyči bezmocného brankáře určil konečný
výsledek 4:5 pro Buly Arénu.
V průběžné tabulce soutěže jsou bohuslavičtí hokejisté se 17 body na velmi pěkném 2. místě.
Výsledky
HC Buldoci Bohuslavice - HC Zábřeh
9:0 (4:0, 2:0, 3:0)
HC Buldoci Bohuslavice - HC Mexiko
12:1 (4:1, 3:0, 5:0)
HC Buldoci Bohuslavice - HC Čas Mančaft
1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
HC Buldoci Bohuslavice - HC Buly Aréna
4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v prosinci:
Út
1.12.2009
18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
Út
8.12.2009
18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
Út
15.12.2009 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice
So
2.1.2010
17:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umístěny na internetové stránce obce na
http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport. Aktuální výsledky zápasů našich hokejistů budou
umisťovány na internetovou stránku obce v aktualitách.
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěže a rozpis všech utkání
naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Jiří Kocián
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Řádky z kultury
Oříškoviny
MIKULÁŠ S OŘÍŠKY
Milé děti, pokud jste po celý rok
byly hodné nebo jste zlobily jen malinko,
přijďte s rodiči, babičkami či dědečky pro
sladkou odměnu, letos vám ji Mikuláš
bude nadělovat na malém hřišti u
Obecního úřadu v Bohuslavicích. Pro
zpříjemnění mikulášské atmosféry budou
připraveny čertovské a andělské nápoje a
sladkosti k zakousnutí. Zveme tedy
všechny děti a také dospělé 5. prosince
mezi 17 a 18 hod.

PLES S OŘÍŠKY
V pátek 8. ledna 2010 proběhne v místním KD již 3. oříškovský společenský ples, letos s
tématikou kabaretu v černobílých barvách. Srdečně zveme všechny milovníky zábavy, tance a
kvalitní hudby. Vrcholem bude - kromě pestré tomboly - vystoupení známých celebrit - R. Vojtka,
Y. Blanarovičové a S. Nálepkové, kteří se představí také v roli moderátorů. Po celý večer a noc
můžete ochutnávat rozmanité míchané nápoje a výrobky studené i teplé kuchyně. Vstupenky je
možné rezervovat u p. Zdeňky Dominikové (tel. 737576502).
Bohuslavický Oříšek

Vánoční jarmark
Vážení spoluobčané,
neoddělitelnou součástí adventní doby se stal Vánoční
jarmark. Letos se bude konat v sobotu 12. prosince od
15 hodin. Místní organizace, škola, školka i soukromé osoby
pro Vás připravují bohaté občerstvení a kulturní program.
V banketní místnosti bude výstavka prací žáků ZŠ. V sále
kulturního domu bude k poslechu hrát cimbálová muzika
sourozenců Borovičkových. Ke zhlédnutí bude také prezentace
fotografií z kulturních, společenských i sportovních akcí a
významných událostí v obci za poslední rok. Srdečně Vás
zveme na toto setkání.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta obce

Bohuslavické Rockobití
Máme za sebou 4. ročník Bohuslavického Rockobití. A s klidným srdcem můžeme tento
ročník označit za nejúspěšnější. Na Rockobití letos dorazilo rekordních 180 návštěvníků. A co je
milejší, nepřišli jako vždy jen staří „pardálové“, ale v hojné míře se dostavila i mladá generace.
Všem zúčastněným patří vřelý dík za podporu rockové muziky na Prajzské a za jejich účast na akci.
Takže za Rock zase na slyšenou.
Ondřej Šebestík
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Kouzlo a vůně perníku
Poslední listopadový víkend se uskutečnil již 3. ročník výstavy Kouzlo a vůně perníku. Fotografie
z této výstavy si můžete prohlédnout ve Fotogalerii na poslední straně Zpravodaje. A teď něco málo
o této opravdu kouzelné výstavě.
S přípravami se začalo již 26. října, kdy se uskutečnila schůzka pro všechny perníkáře a
perníkářky a bylo vyhlášeno téma pro tento rok – U Špakovského rybníka. Pokud jste výstavu
navštívili, určitě budete se mnou souhlasit, že zadaného tématu se autoři perníků nezalekli a
vytvořili nádherné kopie domů, kostela, fary a prakticky celého okolí krásného místa naší obce.
Letošní výstava se těšila veliké návštěvnosti. Návštěvníci mohli kromě zmiňovaných perníků
obdivovat překrásné paličkované krajky, zakoupit si ve stáncích něco pod stromeček, navštívit
expozici včelařů nebo se posadit s dětmi do adventní dílny a napsat dopis Ježíškovi nebo si prostě
vytvořit něco malého na památku. Atmosféra obou dnů byla nádherná a snad lepší začátek adventní
doby jsme si nemohli přát. A pokud jste tuto výstavu letos nestihli navštívit, určitě na ni
nezapomeňte příští rok. Téma už bylo vyhlášeno – Kouzelný Buslavský les.
Eva Ilková

Plesová sezóna 2010
Pátek
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle

8. 1. 2010
16. 1. 2010
23. 1. 2010
30. 1. 2010
13. 2. 2010
31. 1. 2010
7. 2. 2010

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

Společenská kronika – naši jubilanti v prosinci 2009
Karel Kocur
Heribert Štefek
Leo Dominik
Alžběta Vilčová
Emil Řehánek
Pavel Placek
Helena Gregorová
Adéla Kociánová
Herbert Balarin
Jana Miketová
Karel Theuer
Anna Heisigová
Erhard Kocur
Josef Miketa

81 let
80 let
75 let
75 let
50 let
90 let
60 let
81 let
50 let
50 let
60 let
83 let
75 let
80 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou
spokojenost a hojnost Božího požehnání.
Karla Krupová
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Duchovní slovo otce Kazimíra
Rok se nachýlil a je tady Advent. Někdo
by mohl říci: „A jsme zase tam, kde jsme byli.“
Nicméně, není tomu tak. Jsme zase o rok dál a ke
všemu tu máme novou šanci projít přípravou. Ta
nás nevede zpět na začátek, ale naopak posunuje
dál. Tato příprava zahrnuje dvě roviny. Jedna je
zaměřena na Vánoce, na oslavu Kristova
příchodu na svět. Druhá rovina je zase zaměřena
do budoucnosti – na druhý Kristův příchod. Ať
už myslíme konec časů jako takových nebo
konec pozemského života.
K plnějšímu pochopení této svaté doby si
připomeňme, že vycházíme z latinského slova „adventus“, což znamená „příchod“. Kristův příchod
je tedy středem všeho adventního dění. Položme si tedy otázku, jak jsem připraven na setkání
s Pánem života a jak se těším, až ho spatřím tváří v tvář? Zdali není něco, co mi v této radosti brání,
co mě vede špatnými cestami? Aneb jak píše v jedné knize Max Kašparů:
Občas býváme u konce s cestou, někdy také s rozumem. Jak dál? Nikdo nablízku, a my –
v koncích. Což takhle místo bloudění po zemi otočit svou hlavu na opačnou stranu?
Jinými slovy…
Dostaneme-li se cestou
od NIKUD do NIKAM
na křižovatku,
kde vlevo je NIC a vpravo NIKDY,
je ještě šance vydat se VZHŮRU.
Kéž nám čas adventní spolu s naším přičiněním přinese to, že odložíme pozemská pouta,
opustíme cesty, které vedou jen „odnikud nikam“, a otevřeme se Lásce, která se zjevila jako dítě
v jeslích. Lásce, která šla za nás a místo nás až na kříž. Lásce, která touží, abychom s ní byly
navždycky.
To Vám přeje a vyprošuje P. Kazimír Buba, farář

Náboženský život (21)
Je prosinec a v tomto měsíci mi připadá nejpříhodnější povědět si něco o Mikuláši.
Kdo byl prvním nositelem toho jména, které je rozšířeno po celém světě? Mikuláš z Myry
(dnes Demre v Turecku) se narodil kolem roku 280 v Patrasu v Řecku. Skutečná data jeho života,
legendy a tradice dnes vytvářejí jeho životopis. Ve velmi mladém věku, kolem roku 300 se stal
biskupem. Bylo to v době, kdy byli křesťané těžce pronásledováni, a tak ani Mikuláš toho nebyl
uchráněn. V roce 310 byl zajat a v žaláři krutě trýzněn. Ihned po propuštění vystoupil na slavném
Nicejském koncilu. Zemřel 6. prosince mezi rokem 346 až 351. Brzy po smrti se začal šířit kult
uctívání tohoto biskupa po Řecku, později i u slovanských národů. K největšímu uctívání došlo
v 8. století v Rusku. Postupně se pak šířil tento kult od 10. století v Německu, Francii a Anglii. Tělo
sv. Mikuláše je uloženo v katedrále v Bari v Apulii (Itálie). Papež Urban II. posvětil kryptu s
Mikulášovou schránkou v roce 1089. Později tam byla vystavěna nejslavnější románská bazilika a
dodnes patří k nejvýznamnějším v Itálii. Nejvýraznější tradice kolem sv. Mikuláše je spojena s
obdarováváním dětí. V předvečer navštěvuje Mikuláš se svými pomocníky děti, které buď pochválí
a obdaruje, nebo je kárá a trestá za jejich nevhodné chování. Také dává dětem, které nestihne osobně
navštívit, dobroty do nachystaných punčoch, bot, misek nebo talířů za okny bytu. Tento krásný zvyk
je v poslední době zneužíván komerčními zájmy obchodních společností a ztrácí tak na svém
(pokračování na další straně)
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původním výchovném záměru. Zvláště, když jsou děti stresovány nevhodným chováním
představitelů sv. Mikuláše a jeho doprovodem, čertem a andělem. Přesto se děti na sv. Mikuláše těší
a roztřesení na něho čekají. Sv. Mikuláš je znázorňován jako biskup s bílým vousem, ve východních
zemích často holohlavý. Často mívá na obrazech tři zlaté koule na knize. Zobrazení se zlatem má
souvislost s legendou, podle které jeden šlechtic poslal své tři dcery do vyhlášeného domu, aby si
prostitucí vydělaly na věno. Sv. Mikuláš jim v noci hodil do okna tři měšce zlata a dcery byly
uchráněny potupy nevěstek. Někdy mívá při zobrazení Mikuláš tři zlaté pruty nebo tři bochníky
chleba.
Sv. Mikuláše si jako nejoblíbenějšího světce v Evropě vybralo za patrona mnoho řemesel a
zaměstnání; ministranti, poutníci a cestující, panny, advokáti, notáři, soudci, obchodníci, hostinští,
lékárníci, námořníci, rybáři, mlynáři a mnoho dalších. Je také patronem Ruska a Lotrinska. Dále
proti zlodějům, za znovuzískání ukradených věcí. Jméno Mikuláš se v našich krajinách chlapcům
mnoho nedává. Přesto je po celém světě hodně používáno. Nejslavnějšími nositeli toho jména byli
ruští carové. Přeji všem dětem, aby se na Mikuláše letos moc těšily a aby nebyly za své chování
trestány, ale z obdržených dárků měly velkou radost.
Leo Dominik, kronikář

Slavení vánočních svátků
Pro mnohé občany je slavení vánočních svátků zúženo na vánoční stromek a předání dárků. O tom, jaký je
význam jednotlivých dnů, se dozvíte z následujících řádků (použito z knihy Lidové tradice).

23. prosince - konec adventu.
24. prosince - Štědrý den - začátek
vánočních svátků. Slaví se památka
Adama a Evy, podle Bible prvních lidí,
které stvořil Bůh. Všeobecně se má za to,
že se v tento den narodil Mesiáš (spasitel
– malý Ježíš). Není tomu ovšem tak,
narodil se až o den později. Štědrý den se
z liturgického hlediska označuje jako
vigilie, tj. v překladu „bdělost“ a
očekávání slavného dne. S tímto dnem je
spojena od 14. století večerní nadílka.
Název „Štědrý den“ však z hlubšího
pohledu připomíná štědrost Boha Otce.
25. prosinec - Hod Boží vánoční - Připomínáme si narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční
mší. Během dne se sloužily v minulosti ještě dvě mše – jitřní (za svítání) a Velká (dopoledne). Je to
den plný rozjímání, rodinných a přátelských návštěv a hodování. V tento den se nesmí pracovat.
26. prosinec - Svatý Štěpán - Tento den je zasvěcen Svatému Štěpánovi, mučedníkovi a patronovi
zedníků, kameníků, tesařů, kočích a koní. Z církevního pohledu tento den však přímo nesouvisí
s vánočními svátky. Slaví se na paměť velkého kazatele, který hlásal o příchodu Ježíše. Byl za to
Židy ukamenován. Tradicí v tomto dni jsou obchůzky koledníků.
27. prosinec - Svatý Jan Evangelista - Dříve se slavil i tento den. Je zasvěcen jednomu
z Ježíšových apoštolů, který se podle legendy staral o Ježíšovu matku Pannu Marii po smrti jejího
syna. Legenda dále praví, že jeho nepřátelé ho nenáviděli tak, že ho hodili do kotle s vřelým olejem.
Ale Jan Evangelista byl pod Boží ochranou a tak se stal zázrak a ani horký olej ani otrávené víno mu
neublížilo. Později se stal autorem jedné knihy Nového zákona – Evangelium Sv. Jana.
I v současnosti je patronem spisovatelů, písařů, tiskařů a knihařů.
28. prosinec - Svátek Mláďátek - S Vánocemi úzce souvisí také tento den, i když v dnešní době je
připomínán snad jen při mších v kostelech. Původ tohoto svátku vysvětluje Bible. Mláďátka podle
ní byly betlémské děti, které dal povraždit král Herodes, když marně hledal malého Ježíše s rodiči.
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Inzerce

Prodám mobilní telefon Samsung E1120. Vyhraný v soutěži, v originálním balení, se
záručním listem. Vhodný vánoční dárek pro děti či seniory. Cena: 600,- Kč (v obchodech od
890,- Kč). Kontakt: 606 108 923

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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Pozvánka na výlet
Jelikož je doba adventu, který předchází nejkrásnějším svátkům v roce, rozhodla jsem se pro tento
měsíc pozvánku na výlet věnovat zajímavým akcím, které se konají v našem okolí a určitě umocní
atmosféru této adventní doby.
V minulém čísle Zpravodaje jsem
Vás pozvala na Státní zámek Hradec nad
Moravicí a právě zde probíhá od 5. do 30.
prosince výstava nazvaná Vánoce na
zámku. V rámci vánočního prohlídkového
okruhu uvidíte reprezentačně vybavené
zámecké interiéry, vánoční stromky
a dekorace
v historickém
aranžmá,
kolekce dobových dárků a hraček a
výstavu historických betlémů. Otevřeno je
vždy o víkendech a svátcích (mimo
Štědrý den) od 10 do 16 hodin, od 25. 12.
do 30. 12. bude otevřeno denně ve
stejném čase. Prohlídky je nutné si
rezervovat písemně na emailové adrese: zamek.hradec@iol.cz nebo telefonicky na čísle
553 783 444. Více informací na stránkách http://www.zamek-hradec.cz/.
Výstavu se stejným názvem Vánoce na zámku pořádá i zámek v Kravařích a to ve dnech
12. a 13. prosince v době od 9 do 17 hodin. Pro všechny návštěvníky jsou kromě bohatého
občerstvení a kulturního programu připraveny ukázky lidových řemesel, malování baněk, vánoční
vazby a dekorace, výstava betlémů a pro děti loutkové divadélko Babky Miladky z Ostravy. Více o
této akci naleznete na stránkách http://www.i-kravare.info/kultura/.
Pokud během prosince zamíříte za nákupy do Hlučína a zbude Vám trošička času, navštivte
zdejší Muzeum Hlučínska, které si pro Vás připravilo výstavu k umocnění vánoční pohody
s názvem Betlémy řezbáře Františka Gajdy. Výstava začíná v sobotu 12. prosince v 15 hodin a bude
probíhat až do 2. února 2010. Otevřeno je zde v pondělí až pátek v době 8.30 - 12 hodin a 13 - 17
hodin, v neděli pak 9 - 11.30 a 14 - 17 hodin. Více o připravovaných akcích v Hlučíně a okolí
naleznete na stránkách http://www.info.hlucin.com/?page=akce.
Pro všechny milovníky hudby je připravena řada adventních koncertů. V neděli 6. 12.
proběhnou hned koncerty tři. V 17 hodin v Hlučíně v Evangelickém kostele se uskuteční Adventní
koncert Ostravského tria. V tentýž den v 16 hodin pak ve Štěpánkovicích v kostele sv. Kateřiny
vystoupí Pavel Šporcl, vstupenky na koncert si můžete zakoupit na Obecním úřadě ve
Štěpánkovicích. V Ludgeřovicích v kostele sv. Mikuláše pak od 15 hodin proběhne II. Adventní
koncert, ve kterém vystoupí Eva Dřízgová-Jirušová – zpěv, Marek Kozák – varhany, Komorní
orchestr JAKO a Petr Šumník – dirigent. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován Farnosti
Ludgeřovice.
Bohatý program je připraven i pro děti. Kulturní centrum Hlučín v neděli 13. 12. od 16 hodin
připravilo akci nazvanou Hlučínské Vánoční zvonky štěstí, kde vystoupí zpěvačka Míša Růžičková,
klaun Hopsalín a budete zde moci shlédnout Betlém v podání baletu ZUŠ P. J. Vejvanovského.
Akce bude probíhat na nádvoří zámku v Hlučíně.
Pokud máte rádi knihy paní Jany Schlossarkové, tak právě pro Vás je připraven benefiční
pohodový večer v rámci 4. adventní neděle, který se uskuteční 20. prosince od 16 hodin v kulturním
domě Hlučín. Vstupné je 50,- Kč.
A samozřejmě na závěr bych Vás ráda pozvala na všechny připravované akce v naší obci a
popřála Vám všem klidné prožití adventu a požehnané Vánoce v kruhu svých nejbližších.
Eva Ilková
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Okénko pro naše nejmenší
Milé děti,
v tomto čísle Zpravodaje jsme nezapomněli ani na Vás. Přinášíme Vám malý dárek omalovánku, která Vám snad zkrátí čas čekání na Ježíška. Přejeme Vám krásné a veselé Vánoce,
pod stromečkem dárky, které jste si přály a nezapomeňte být hodné po celý nový rok, nejen před
těmi nejkrásnějšími svátky v roce.
Eva Ilková
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