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Váţení spoluobčané,
sobota 17. 7. 2010 přinesla
po
celodenních
tropických
vedrech do naší obce prudkou
bouřku s blesky a přívalovým
deštěm
jakou
nepamatují
pamětníci.
Blesky
vyřadily
trafostanici a v několika domech
elektroinstalaci a elektrické
spotřebiče. Na obecním veřejném
osvětlení bylo vypáleno 30
světel. V jednom domě začal
hořet po zásahu bleskem krov.
Zárodek poţáru se naštěstí
podařilo majitelům domu uhasit
a kontrola termokamerou, kterou
provedli profesionální hasiči,
potvrdila zaţehnání nebezpečí.
Přívalový déšť i přesto, ţe na okolních polích jsou zasety obiloviny, způsobil rozsáhlou
povodeň. Naštěstí právě obiloviny zabránily splachu ornice z polí a do obce se nedostalo bahno.
Podle údajů některých občanů spadlo na našem území za necelou hodinu 100 – 160 mm vody,
coţ představuje 100 – 160 l vody na 1m². Ze všech stran se z polí valilo do obce velké mnoţství
vody, kterou nestačila pojmout kanalizace. Suchá nádrţ na východní straně obce byla naplněna
cca 60 cm od okraje. Voda se přelévala přes obrubníky komunikací nejkratší cestou do
Bohuslavického potoka. Ten však tentokráte nestačil s ohledem na rychlost a prudkost deště
všechnu vodu odvést mimo zastavěnou část a došlo na několika nejniţších místech k vylití
z břehů. V obci byly zatopeny sklepy rodinných domků a hospodářských budov. Aţ do
nedělních ranních hodin za přítomnosti velitele územního odboru Opava Ing. Jaroška
zasahovalo 7 zásahových jednotek, dvě profesionální z Opavy a Hlučína, a dále jednotky
dobrovolných hasičů z Komárova, Kravař, Darkovic, Závady a domácích Bohuslavic za četné
pomoci mnoha obyvatel. Po vyhodnocení situace povodňovou komisí obce v neděli ráno
pokračovali místní členové hasičského sboru společně s jednotkou ze sousední Závady a
obětavými občany v úklidových pracích ještě celou neděli. Čerpaly se další nahlášené sklepy,
studny a čistily se místní komunikace. Operativně byly zajištěny ve spolupráci s OZO Ostrava
kontejnery na zničené věci. První brigádníci na opravu značně poškozeného Bohuslavického
potoka nastoupili uţ v pondělí. Bohuslavický potok aţ do této sobotní víkendové noci vţdy
dokázal přívalovou vlnu odvést mimo zastavěnou část obce. Tentokrát však mnoţství vody a
zejména rychlost a prudkost bouře byla nad jeho moţnosti.
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Rozsah povodně vyhodnotíme na nejbliţších jednáních
rady a zastupitelstva obce. O průběhu jsem jiţ
informoval na kontrolním dnu Komplexních
pozemkových úprav. Poznatky budou vyuţity při
zpracování projektů společných zařízení, které v
budoucnu zachytí vodu z přívalových dešťů na poli a
zamezí rychlému odtoku do zastavěné části obce.
Projekty budou zpracovány do konce letošního roku. Po
opravě Bohuslavického potoka vybudujeme na ulici
Dolní ještě jeden lapač a v místě přetékání vody na
komunikaci Polní vpustě, které budou jímat vodu před
obrubníkem a odvedou jí do kanalizace. Na ochranu
rodinných domků před zatopením přednesu na
nejbliţším jednání rady a zastupitelstva obce poţadavek
na zakoupení pytlů a vaků, které po naplnění pískem
předáme majitelům ohroţených rodinných domků
k případnému pouţití. Další pytle a vaky budou
k dispozici na hasičské zbrojnici. K výše uvedeným
opatřením však musím připomenout, ţe v některých
lokalitách obce nelze i přes všechna opatření, zajistit
100% ochranu před přívalovým deštěm.
V první polovině prázdnin se uskutečnily plánované
kulturně společenské akce. Milovníci mysliveckých
specialit si pochutnali na Myslivecké slavnosti.
Výbornou úroveň měl i Festival kultury Hlučínska, na kterém nás reprezentovali folklórní soubor
Vlašanky z Bohuslavic a Klub paličkované krajky. Tradiční opékání makrel bylo přerušeno výše
popsanou bouří s přívalovým deštěm a naši dobrovolní hasiči museli vyjet na pomoc
spoluobčanům. Rovněţ nejvýznamnější letní akce, kterou jsou Anenské slavnosti, nepříznivě
ovlivnilo počasí. V sobotu ještě nepršelo, ale v neděli se po slavnostním průvodu s dechovkou a
maţoretkami spustil sice slabý, ale zato vytrvalý déšť. Je potěšující, ţe ani on nezbránil účasti
značného mnoţství návštěvníků nejenom z Bohuslavic, ale i okolí. Na Anenských slavnostech jsem
předal za výbornou reprezentaci obce pamětní listy a dárky dětem a občanům, kteří v minulém roce
uspěli v různých soutěţích, získali Janského plakety za darování krve nebo se významnou měrou
zaslouţili o pomoc spoluobčanům. Součástí Anenských slavností byla, stejně jako v minulých
létech, výstava obrazů p. Františka Pohanky, který v tomto měsíci oslavil významné ţivotní
jubileum 80. let. Dalším vystavujícím byl Jan Birtek, který oslaví v prosinci 60 let. Oběma lidovým
malířům z Bohuslavic přeji k narozeninám všechno nejlepší, zejména hodně zdraví a tvůrčích sil.
A na co se můţeme těšit druhý prázdninový měsíc? Zahrádkářská slavnost bude o víkendu
14. a 15. 8. 2010 v areálu zahrádkářské chaty. Prázdniny budou ukončeny tradičním táborákem na
točně v pátek 27. 8. 2010. Na táborák budou následovat velmi oblíbené rybářské závody na
Špakovském rybníku. A vyvrcholením léta bude i tentokráte Strassenfest, který je připravován na
ul. Poštovní první víkend v září. Ústředním motivem bude poštovní tématika. U příleţitosti
Strassenfestu se uskuteční i den otevřených dveří nového Obecního domu Bohuslavice. Po setkání
s představiteli druţební obce Závaţná Poruba byl dohodnut termín jejich návštěvy u nás 9. a 10.
října.
Děkuji touto cestou všem, kteří obětavě připravují všechny vyjmenované akce i vám za
hojnou účast. Je tou nejlepší odměnou pro všechny pořadatele.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Informace o průběhu stavby
Obecní dům Bohuslavice – přístavba stavební úpravy
V měsíci červenci probíhaly závěrečné práce na dokončení celé stavby. Byly dokončeny
všechny stavební práce a řemesla s důrazem na koordinaci a kvalitu finálních dodávek a prací. Fy
Kone zprovoznila výtah. Byly poloţeny podlahové krytiny, dokončeny dlaţby v celém objektu.
Následovala montáţ obloţkových zárubní a dveří. V objektu byly namontovány hasicí přístroje.
Objekt byl postupně vybavován nábytkem. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele
výpočetní techniky a zařizovacích předmětů. Ve spolupráci s hlavním dodavatelem byl vytipován
sedací nábytek do celého objektu.
Vně objektu byla dokončena fasáda, rampa a přístupové schodiště vč. přístřešku. Rovněţ
byly dokončeny zpevněné plochy.
Dne 20. 7. 2010 byla stavba v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo
předána obci a dne 22. 7. 2010 zkolaudována stavebním úřadem. Do konce července a v průběhu
srpna bude do objektu obcí dodána výpočetní technika a zařizovací předměty. Dále bude
přemístěna ústředna místního rozhlasu, oţivena telefonní ústředna a přepojeny telefony a
zprovozněn internet. Bude provedena montáţ informačního sytému. Ve druhé polovině srpna
budou přestěhována knihovna, archív a kanceláře obecního úřadu. Slavnostní otevření proběhne 2.
září 2010 a u příleţitosti Strassenfestu na ul. Poštovní se uskuteční den otevřených dveří.
Ve vyhlášené výzvě na obsazení pracovního místa správce majetku a investic – technik se
v poţadovaném termínu přihlásili dva uchazeči. Protoţe nesplňovali předepsané podmínky výzvy,
rozhodla vyhodnocovací komise výzvu zrušit a vyhlásit výzvu novou, která je vyvěšena na úřední
desce obecního úřadu Bohuslavice a na webových stránkách www.bohuslaviceuhlucina.cz.
Nabídky na částečný úvazek uklízečky budou vyhodnoceny do 15. 8. 2010.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Průběh stavby „Oprava hřbitovní zdi“
Průběh prací na opravě hřbitovní zdi ovlivnilo v průběhu července nepříznivé počasí. I přes
tuto skutečnost byly provedeny výkopy a průrazy pro poloţení drenáţních trubek, včetně obalení
netkanou textilií u západní a částečně i východní zdi, trubky byly poloţeny a zasypány kamenivem.
Bylo provedeno vybourání nejvíce poškozených částí a provedeno jejich opětovné vyzdění. Po
projednání s pronajimateli hrobových míst byla odbornou kamenickou firmou provedena demontáţ
pomníků umístěných v těsné blízkosti hřbitovní zdi. Po provedených pracech budou pomníky
namontovány zpět do původního stavu.
V následujícím období bude dokončen výkop pro poloţení zbytku drenáţních trubek a
zahájeno ošetření zdi, vyrovnání a nanášení sanačních omítek.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Obecní úřad
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 27. jednání dne 8. 7. 2010
vzalo na vědomí:

 Kontrolu usnesení, po které konstatuje, ţe na posledním jednání obecního zastupitelstva nebylo
přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
 Výši daňových příjmů za 01 – 06/2010.
 Informaci o průběhu výstavby a uskutečněných kontrolních dnech stavby Obecní dům Bohuslavice –
přístavba a stavební úpravy. Postup stavebních prací a jejich stav vč. víceprací si členové obecního
zastupitelstva ověřili prohlídkou stavby.
 Informaci o investiční výstavbě v roce 2010.
 Informaci o volbách do OZ pro období 2010 – 2014.
 Informace o jednáních rady obce.
 Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.

schválilo:
32/27

a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 06/2010. Celkové příjmy za 01 - 06/2010 činily
8.882.495,02 Kč. Zůstatek z roku 2009 10.968.947,85 Kč. Celkové příjmy za 01-06/2010 vč.
zůstatku z roku 2009 činily 19.751.442,87 Kč. Celkové výdaje za 01-06/2010 činily 13.668.886,27
Kč. Peněžní zůstatek k 31. 6. 2010 byl ve výši 6.182.556,60 Kč, z této částky činil zůstatek na
běţném účtu 6.153.996,21 Kč, na účtu za domovní odpad 27.543,- Kč a na zvláštním účtu pro
financování dotace 1.017,39 Kč bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 3/2010 bez výhrad.
c) Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s ČS, a. s. č. 3217/08/LCD z 19. 12. 2008 a pověření starosty
podpisem dodatku.
d) Vícepráce specifikované ve změnových formulářích stavby „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a
stavební úpravy“.
e) Dodatek č. 2 k SOD s hlavním dodavatelem fy EIFFAGE CONSTRUCTION Česká republika a
pověření starosty podpisem dodatku.
f) Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Technická infrastruktura pro RD na parcele 482,
k. ú. Bohuslavice u Hlučína“.
g) SOD na stavbu technická infrastruktra pro RD na parcele č. 482, k. ú. Bohuslavice u Hlučína a
pověření starosty podpisem smlouvy.
h) Provedení víceprací na stavbě „Oprava ohradní zdi v areálu kostela v Bohuslavicích“ dle
vypracovaného rozpočtu a rozebrání pomníků umístěných v těsné blízkosti ohradní zdi.
i) Dodatek č. 1 k uzavřené SOD na „Opravu ohradní zdi v areálu kostela v Bohuslavicích“ a pověření
starosty podpisem smlouvy.
j) Demolici objektu budovy č. p. 428 na parcele č 11/4 a pozemku p. č. 11/12 v k. ú. Bohuslavice (na
ulici Opavské před školou) dle vypracování projektové dokumentace panem Tomášem Riedelem za
hodnotu materiálu, který z demolice vytěţí. Neupotřebitelný materiál bude zlikvidován na náklady
obce. Za bezpečnost při demoličních pracích odpovídá výše jmenovaný.
k) Návrh zadání Územního plánu obce Bohuslavice – změna č. 5.
l) Podání ţádosti o poskytnutí podpory v další výzvě OPŢP na stavbu „Kulturní dům Bohuslavice,
zateplení objektu, výměna oken a dveří“.
m)Podání ţádosti o poskytnutí podpory v další výzvě OPŢP na stavbu „Základní škola a mateřská
škola Bohuslavice, zateplení objektů, výměna oken a dveří“.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Oprava části střechy kostela
Váţení spoluobčané, milí farníci,
jak jste si jistě všimli, právě začala oprava části střechy našeho kostela. Rád bych vás
prostřednictvím obecního zpravodaje s touto situací blíţe seznámil.
V posledních měsících jsme zjistili, ţe do našeho kostela začalo zatékat, provedli jsme
bliţší odborná prozkoumání a museli konstatovat, ţe část střechy nad presbytářem se nachází
v havarijním stavu. Situace byla o to komplikovanější, ţe v této části kostela hrozilo nevratné
poškození vzácných barokních fresek, o jejichţ restaurování chceme v blízké budoucnosti usilovat.
Proto jsme začali jednat. V posledním půlroce se nám podařilo provést všechny administrativní
přípravy potřebné k opravě střechy kostela, tzn. byl zpracován projekt, proběhlo výběrové řízení a
jednání s památkovým úřadem. Také jsme vyuţili moţnosti ţádat o finanční dotaci místní akční
skupinu MAS, sháněli jsme i další finanční prostředky.
Oprava střechy nad presbytářem kostela zahrnuje:
 Výměnu prohnilých nosných prvků stavby (trámů).
 Výměnu pozednic, opravu říms a instalaci ţelezobetonového věnce.
 Výměnu bednění, krytiny střechy a dalších prvků.
 Práce provádí firma Burda stavby s.r.o. ze Štěpánkovic, která vyhrála výběrové řízení.
 Celkové náklady na opravu činí 1 586 736,- Kč.

Finanční prostředky, které se nám podařilo sehnat:
 650 000,- Kč - dotace MAS,
 300 000,- Kč - dotace z obce,
 155 000,- Kč věnovali podnikatelé a firmy, které jsme oslovili,
 388 395,- Kč vynesly farní sbírky na tento účel a dary fyzických osob,
 součet činí 1 493 395,- Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe peněz na opravu střechy kostela máme stále málo. Kaţdou
první neděli v měsíci budou v kostele i nadále probíhat sbírky na tento účel. Je moţno přispět i
osobním finančním darem přímo na účet farnosti č. ú. 1841240329/0800. Dárcům na poţádání
vystavím potvrzení o daru, který lze odečíst z daní.
Zvláštní poděkování naší farnosti patří místním firmám, které přispěly finančním darem:
 KLIA CZ, s.r.o.
 CANIS PROSPER, s.r.o.
 OPAVICE, a.s.
 Cestovní kancelář KOZAK – TOUR
 VALKO, s.r.o.
 Cukrárna u Fusů
 Firma Petr Pumprla
Děkujeme rovněţ obci Bohuslavice za schválení mimořádné dotace.

Poděkování patří i všem jednotlivcům, nejen farníkům, za finanční dary, odborné rady,
osobní angaţovanost – jmenovitě Ing. Kateřině Kasparové, Ing. Leo Chřibkovi a panu Josefovi
Zawadskému z Dolního Benešova, který na stavbu dohlíţí.
S přáním hezkého zbytku léta
P. Kazimír Buba, farář
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Výběrové řízení
Obec Bohuslavice vyhlásila v polovině července Výzvu k podání nabídek na výpočetní a
prezentační techniku a elektrospotřebiče do nového obecního domu.
Výzvy byly zaslány poštou a e-mailem pěti v úvahu přicházejícím dodavatelům, pro další
zájemce zveřejněny na webových stránkách obce. Ve lhůtě pro podání nabídek jsme obdrţeli na
dodávku výpočetní a prezentační techniky tři nabídky. Dvě nabídky byly vyřazeny z hodnocení
z důvodu nesplnění poţadavků stanovených ve Výzvě pro podání nabídky. Dodávku výpočetní
a prezentační techniky bude realizovat fy Libor Jařab, J+M výpočetní technika, Hlučínská 158,
747 21 Kravaře za cenu 522.432,- Kč vč. DPH. Na dodávku elektrospotřebičů byla předloţena
pouze jedna nabídka fy 1.HP servis, s. r. o., Frýdecká 298, Ostrava za cenu 93.414,49 Kč vč.
DPH.

Oprava Bohuslavického potoka
Červencová povodeň značně poškodila některá místa Bohuslavického potoka. Z postupu
prací na opravě pomocí pracovníků obce, pracovníků přijatých na veřejně prospěšné práce a
brigádníků - studentů je zřejmé, ţe budeme potřebovat na dokončení opravy celého potoka další
pracovníky. Vyzývám proto všechny nezaměstnané občany, důchodce a všechny další občany,
aby nám pomohli s opravou. Práce budou prováděny po podepsání dohody za úplatu.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Místní akční skupina Hlučínsko se prezentovala na
konferenci v Polsku
Zástupci Místní akční skupiny Hlučínsko
se zúčastnili konference na polském území.
Setkání polských místních akčních skupin
opolského vojvodství probíhalo ve dne 24. aţ 25.
června 2010 a centrem jednání se stalo zázemí
kempu v Pietrowicach Glubczyckich. Na jednání
konference, která probíhala pod názvem:
„Úspěšná praxe v činnostech Místních akčních
skupin“, zastupovali naší MAS Hlučínsko
předseda pan Josef Teuer a manaţer paní
Dagmar Quisková.
V konferenčním salónku nás přivítala
předsedkyně LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi paní
Danuta Świec. A následoval široký sled
informací zástupce polského ARiMR (polská
obdoba českého SZIF), který byl přínosem i pro
naše zástupce. Měli moţnost důkladně Paní Danuta Świec, v pozadí reprezentativní baner MAS Hlučínsko
proniknout do problematiky polského Programu
rozvoje venkova, osy IV. Leader včetně problematiky realizace projektů. Poté paní Danuta Świec prezentovala
svou polskou Místní akční skupinu (LGD), která je zároveň naším partnerem. Pro představení aktivit naší
Místní akční skupiny si pan Josef Teuer připravil prezentaci, ve které nechyběly informace i o našich
realizovaných projektech a o plánech do budoucna.
Odpoledne jiţ všichni účastníci vyjeli autobusem do terénu na území LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi na
obhlídku realizovaných projektů osy IV. Leader. V kaţdé obci a městečku, ve kterém byla plánovaná zastávka,
nás přivítal představitel obce a doprovázel nás k jiţ zrealizovaným nebo právě realizovaným projektům spolu
s podrobným výkladem.
Po náročném odpoledni jsme večer dorazili zpět do kempu, kde pro nás členové ochotnického
divadelního krouţku studentů středních škol z Glubczyc připravili své představení.
V pátek dopoledne následovalo představení další části regionu, a to i s okresním městem Glubczyce.
V Glubczycích nás přivítala nádherně vybudovaná radnice, která je znovu postavená podle historických plánů,
protoţe z původní staré radnice byly zachovány pouze zbytky. V odpolední závěrečné fázi druhého dne
konference se účastníci sešli při diskusi, která hodnotila nejen shlédnuté aktivity místního LGD, ale i celý její
průběh.
A naše největší dojmy? Nelze jednoznačně říct, zda to byla zajímavě řešená hřiště pro děti, aktivity
základních škol, která jsou centrem kaţdodenního ţivota obce nebo některé vesnické ţenské spolky, které se
díky svým iniciativám stávají finančními sponzory především dětí a mládeţe. A velice silný záţitek v nás
zanechalo pěvecké sdruţení důchodkyň, které nás přijelo pozdravit svými písněmi do obce Sulkow.
Na závěr musíme říct, ţe nejen na Hlučínsku máme velice bohatý kulturní a společenský ţivot, ale i naší
polští sousedé dokázali svými aktivitami rozvinout vysokou kvalitu ţivota v obcích. A díky dnešnímu
bezhraničnímu kontaktu mezi oběma národy můţeme vzájemně čerpat inspiraci, nacházet přátelé a partnery pro
společný rozvoj glubczyckého a hlučínského území.
Vaše MAS Hlučínsko
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Rodinné centrum Skřítek v Bohuslavicích
Rodinné centrum Skřítek působí na Hlučínsku od roku 2008. Začalo svou činnost nejdříve
v obci Bohuslavice, dále Štěpánkovice, Bolatice, Oldřišov, Dolní Benešov a Kobeřice. Ve všech
obcích se setkáváme s velkým zájmem rodičů o naše cvičení, coţ nám dělá velkou radost.
Cvičení máme pro děti jiţ
od šesti týdnů věku dítěte aţ do
pěti let. Děti od šesti týdnů do roka
polohujeme a cvičíme s nimi tak,
aby byl u nich zajištěn správný
psychomotorický
vývoj.
Při
cvičení se dají také určit jisté
odchylky
od
nesprávného
psychomotorického
vývoje.
Nehledě k tomu, ţe maminky si
protáhnou svalstvo cvičením spolu
s dětmi v náručí
v určitých
polohách
(tygřík,
klokánek,
zajíček….) a také se příjemně
pobaví. Do hodin miminek
zařazujeme také masáţ dětí.
Děti ve věku od jednoho
roku do pěti let se za doprovodu říkaček a písniček učí poznávat zvířátka, barvy, pravou a levou
stranu, počítat prsty do deseti. Cvičení probíhá jeden a půl hodiny. Je v něm zahrnuta část:
pohybová, rozumová, cvičení na balonech, svačinka, výtvarná výchova, hudební výchova. Program
je také přizpůsoben schopnostem a dovednostem určité skupiny dětí - (12-24měsíců, 24 a více
měsíců). Tyto děti si pak odnášejí z našich hodin takovou malou průpravu do Mateřské školky.
Rádi
bychom
oslovili i ty maminky, které
k nám ještě nezavítaly.
Přijďte mezi nás, dveře pro
Vás máme vţdy otevřeny.
Zápis do Rodinného centra
Skřítek
v Bohuslavicích
proběhne 6. září v 15:30
hod. První hodina pak
začne 6. září v 16 hod.
Informovat se také
můţete na tel. 605 866 906.
Jsme tu pro Vás a
Vaše děti.
Kurková Jiřina
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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/.
Jak jste si mohli přečíst v úvodním článku, na letošních Anenských slavnostech byly oceněny
mimo jiné i děti, které úspěšně reprezentovali naši obec v minulém roce v různých soutěţích.
Jednou z nich je i Anička Vitásková. Ve školním roce 2009-2010 se zúčastnila olympiády v
českém jazyce. Ve školním kole se umístila na prvním místě. V okresním kole byla druhá a tak
postoupila do krajského kola, kde se umístila na devátém místě. Její slohová práce na téma „Z
deníku mobilního telefonu“ byla oceněna čestným uznáním poroty. Díky tomuto uznání byla
její práce otištěna ve sborníku, ve kterém jsou kaţdoročně otištěny nejlepší
slohové práce olympiády. Abyste se i vy, naši čtenáři, mohli seznámit s touto prací, přinášíme
vám tuto krátkou povídku v tomto čísle zpravodaje.

Z DENÍKU MOBILNÍHO TELEFONU
Dobrý den, jmenuji se Marek Prekl a jsem detektivem u kriminální policie. Zažil
jsem mnoho případů smrti, ale teprve teď se dostavil ten, staršími kolegy předpokládaný,
případ, který mi nedá spát. Před očima se mi pořád zjevuje obraz zhruba patnáctileté
dívky, která leží u silnice jako pohozená hadrová panenka.
A jak to všechno začalo? Právě jsem měl pauzu na oběd, když mi mobil neobvyklým
zapípáním oznámil příchozí sms zprávu. Věděl jsem od koho tato zpráva je a co
znamená. Tuto melodii jsem měl nastavenou pouze u jednoho člověka. Ano, nemýlil jsem
se. Obsah zprávy byl: Zhruba asi patnáctiletá děvče ležící v příkopu mezi Hlučínem a
Kozmicemi. Když jsem s týmem dojel na místo, obhlédli jsme okolí, nafotili tělo a nechali
ho odvézt patologovi. „Marku,“ oslovila mě Markéta, „co si o tom myslíš? Jaká je příčina
smrti? Nevidím žádnou střelnou ani bodnou ránu, známky uškrcení, nic…“ „Nevím,“
odpověděl jsem zamyšleně, „s tím už nám pomůže Patrik.“ Patrik zjistil, že byla otrávená,
ale stále jsme byli na začátku. Přišly také výsledky z laborek. Robert zjistil, že je to
speciální jed, který účinkuje až po hodině. A další zpráva od patologa Patrika. Naše
dívčina byla dost brutálně znásilněna! A pak tu byl její mobil. Zkontroloval jsem příchozí
a odchozí hovory, přijaté a odeslané zprávy a další složky. A pak… Pak jsem to konečně
našel!!!
Něco jako deník v mobilním telefonu. Ale pouze jedna nebo dvě věty každý den.
Možná něco nejzajímavějšího z každého dne. 15. května: od sedmi do desíti jsem byla na
Facebooku a psala jsem si se Smajlíkem. 20. května: za tři dny mám narozeniny a Smajlík
mě pozval do cukrárny, abychom to oslavili. A byl jsem doma. Ano – měla narozeniny
23. května a v tentýž den jsme našli její tělo. Najel jsem si na Facebook a pomocí jejího
mobilního deníčku si našel jeho profil. A mám ho!
Teď už budu v klidu spát. Tak tedy: Dobrou noc.
Autorka povídky: Anička Vitásková
Eva Ilková
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Po velmi krátké letní přestávce začala příprava na novou sezonu. U druţstva
muţů došlo k několika změnám. Ta největší se udála na postu trenéra. Svou práci
ukončil pan Josef Kocur z důvodu jeho náročného cestování a podnikáni. Jsme rádi za přislib pomoci
p. Janošovi u druţstva dorostu. Na místo trenéra A muţstva nastoupí pan Tomáš Pohorelli. Máme v
plánu vyuţít jeho dosavadní aktivní činnosti hráče Havířova. Komu je jeho jméno povědomé, tak
prozraďme, ţe se jedná o bratra našeho bývalého hráče Marka Pohorelliho. Nabídku vedoucího
prvního druţstva přijal Tomáš Liška.
Z kádru, který absolvoval jarní sezonu, ukončil hostování Kristián Pavlík, aktivní činnost v
prvním druţstvu ukončil Daniel Buhla a Jiří Blokša, který je momentálně časově zaneprázdněn. O
svém budoucím angaţmá jedná také Miroslav Polomský. V muţstvu se objeví nové tváře. V hledáčku
byli především hráči, kteří jsou spjatí s naší obcí. Z Dolního Benešova jsme obnovili hostování a
obléknou náš dres Filip Hrubý, Lukáš Kušnír, Radim Heiduk, David Juchelka a Daniel Strachota a z
Krnova se k muţstvu připojí Michal Strýček. V jednání je příchod ještě jedné posily.
Hráči uţ mají za sebou dvě přípravná utkání. V neděli 18. července se utkali s druţstvem Píště a
zvítězili 2:1. Obě branky vsítil Michal Strýček. Druhý zápas se odehrál na našem hřišti v úterý 20. 7.
proti Staré Bělé. V utkání bohatém na góly a z naší strany i na nevyuţité šance, vyhráli hosté 5:3. Naše
branky vstřelili Lukáš Kušnír, Tomáš Pohorelli a Radim Heiduk. První mistrovské utkání sehrajeme
v sobotu 14. 8. 2010 v Šilheřovicích.
U ostatních druţstev našeho fotbalového oddílu nedochází k výraznějším změnám. Rozlosování
podzimní části sezony 2010/2011 je součástí tohoto zpravodaje.
Výbor SK Bohuslavice
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Podzim 2010/2011 - SK Bohuslavice
Datum

Začátek

14.8. (So)
21.8. (So)
22.8. (Ne)
22.8. (Ne)

17:00
17:00
14:45
17:00

28.8. (So)
28.8. (So)
28.8. (So)
29.8. (Ne)
4.9. (So)
4.9. (So)
5.9. (Ne)
5.9. (Ne)
11.9. (So)
11.9. (So)
12.9. (Ne)
12.9. (Ne)
18.9. (So)
18.9. (So)
19.9. (Ne)
19.9. (Ne)
25.9. (So)
25.9. (So)
26.9. (Ne)
26.9. (Ne)
28.9. (Út)
28.9. (Út)
3.10. (Ne)
3.10. (Ne)
3.10. (Ne)
3.10. (Ne)
9.10. (So)
10.10. (Ne)
10.10. (Ne)
10.10. (Ne)
16.10. (So)
16.10. (So)
17.10. (Ne)
17.10. (Ne)

17:00
17:00
14:45
10:00
15:00
17:00
14:45
17:00
14:30
16:30
14:15
16:30
14:30
16:30
10:00
14:15
14:30
16:30
14:15
16:30
14:15
16:30
16:00
16:00

Zápas

Výsledek

Místo

Mužstvo

TJ Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice "A"
SK Bohuslavice "B" - FK Bolatice "B"
SK Bohuslavice - FK Bolatice
SK Bohuslavice "A" - FK Bolatice

venku
doma
doma
doma

A
B
Dorost
A

14:00
15:30
13:15
13:15
15:30
13:30
15:30
14:30
15:30

TJ Sokol Hať "B" - SK Bohuslavice "B"
FC Biocel Vratimov - SK Bohuslavice "A"
TJ Sokol Litultovice - SK Bohuslavice
TJ Sokol Hať - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice - TJ Sokol Štěpánkovice
SK Bohuslavice "B" - TJ Sokol Štěpánkovice "B"
SK Bohuslavice - TJ Háj ve Slezsku
SK Bohuslavice "A" - FK Velké Hoštice
SK Bohuslavice - TJ Slavia Píšť
SK Bohuslavice "B" - TJ Slavia Píšť "B"
SK Bohuslavice - TJ Slavia Píšť
SK Bohuslavice "A" - TJ Sokol Slavkov
TJ Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice
TJ Sokol Krásné Pole - SK Bohuslavice "A"
FK Velké Hoštice "B" - SK Bohuslavice "B"
TJ Sokol Sluţovice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice - TJ Vřesina
SK Bohuslavice "B" - TJ Sokol Kobeřice "B"
SK Bohuslavice - TJ Vřesina
SK Bohuslavice "A" - TJ Sokol Kobeřice
TJ Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice
TJ Háj ve Slezsku "B" - SK Bohuslavice "B"
TJ Sokol Budišovice - SK Bohuslavice "B"
TJ Sokol Štěpánkovice - SK Bohuslavice "A"
SK Bohuslavice - VOLNO
TJ Moravice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice "B" - TJ Sokol Sudice
TJ Háj ve Slezsku - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice - SK Komárov
SK Bohuslavice "A" - FK Sokol Mokré Lazce
SK Bohuslavice - TJ Sokol Hněvošice
TJ Sokol Dobroslavice - SK Bohuslavice "B"
TJ Sokol Jakartovice - SK Bohuslavice
FC Bílovec - SK Bohuslavice "A"

venku
venku
venku
venku
doma
doma
doma
doma
doma
doma
doma
doma
venku
venku
venku
venku
doma
doma
doma
doma
venku
tráva B
venku
venku
venku
venku
doma
tráva B
doma
doma
doma
venku
venku
venku

B
A
Dorost
Ţáci
Ţáci
B
Dorost
A
Ţáci
B
Dorost
A
Ţáci
A
B
Dorost
Ţáci
B
Dorost
A
Dorost
B
B
A
Ţáci
Dorost
B
Ţáci
Dorost
A
Ţáci
B
Dorost
A

23.10 (So)
23.10. (So)
24.10 (Ne)
24.10 (Ne)
30.10. (So)
30.10. (So)
30.10. (So)
6.11. (So)
7.11. (Ne)

13:00
15:00
12:45
15:00
11:45
14:00
14:00
13:30
11:45

SK Bohuslavice - TJ Darkovice
SK Bohuslavice "B" - TJ Sokol Bělá
SK Bohuslavice - FK Darkovičky
SK Bohuslavice "A" - FC Slavoj Bruntál S.Město
TJ Darkovice - SK Bohuslavice
SK Meteor Strahovice - SK Bohuslavice "B"
TJ Ludgeřovice - SK Bohuslavice "A"
SK Bohuslavice - TJ Moravan Oldřišov "B"
SK Bohuslavice - SK Meteor Strahovice

doma
doma
doma
doma
venku
venku
venku
doma
doma

Ţáci
B
Dorost
A
Dorost
B
A
B
Dorost

7.11. (Ne)

13:30

SK Bohuslavice "A" - FK SK Polanka

doma

A
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Řádky z kultury
Co se dělo v červenci?
Červenec, první měsíc
prázdnin,
je
především
obdobím tolik očekávaných
dovolených. Mnoho z nás tyto
dny volna tráví povětšinou
doma a tak velice rádi
zavítáme na kulturní a
společenské akce, které se dějí
v okolí našeho bydliště. Co
zajímavého
jsme
mohli
navštívit
právě
v prvním
prázdninovém měsíci přímo
v naší obci?
Snad v kaţdé vesnici se
občané scházejí kaţdoročně na
několika pravidelných akcích.
U nás k jedné takové
patří Myslivecká
slavnost,
kterou pravidelně kaţdým
rokem připravuje místní Myslivecký spolek. Letošní slavnost připadla na neděli 11. července. A
co si myslivci pro všechny hosty připravili? Všechny mlsné jazýčky kaţdým rokem potěší
především řada specialit, od zvěřinových gulášů po grilované maso. Pro soutěţivé návštěvníky
byla připravena bohatá tombola či soutěţ ve střelbě ze vzduchovky. Nezapomnělo se ani na
děti, které si zaskotačily na obří skluzavce. K dobré pohodě pak vţdy přispějí tóny ţivé hudby.
A tak myslivecká chata kaţdým rokem v červenci oţívá a přivítá velké mnoţství návštěvníků,
kteří sem přicházejí nejen za výbornou kuchyní, ale i na kus řeči.
Tutéţ neděli pak kulturní
dění v naší obci pojí s městem
Hlučín, kde v odpoledních
hodinách probíhal druhý ročník
Festivalu kultury Hlučínska. I
přes horké počasí, které o tomto
víkendu panovalo, si našla cestu
na Mírové náměstí pěkná řádka
návštěvníků. A co si pro ně
pořadatelé vlastně přichystali?
Jako v loňském roce i letos to
byla
hudební
a
taneční
všehochuť, jejíţ základ však
spočívá
právě
tady
na
Hlučínsku. Na pódiu se
vystřídaly v průběhu odpoledne
(pokračování na další straně)
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různé hudební a taneční uskupení z obcí a
měst našeho regionu. Naše obec měla o tomto
odpoledni reprezentanty hned dva.
Prvním byl klub paličkářek. U stánku,
který byl plný nádherných krajek a
drátkovaných výrobků, se zastavili snad
všichni kolemjdoucí, kteří mohli obdivovat i
umění šikovných rukou přímo na místě.
Druhým reprezentantem byl folklórní soubor
Vlašanky, který svým vystoupením uzavřel
celý kulturní program dne. A závěr to byl
opravdu povedený. Vyprávění v našem nářečí
a lidové písně našeho regionu snad nejlépe
vystihují smysl této akce. Vlašanky, které
navázaly na činnost dívčího folklórního
krouţku v 80. letech, sklidily zaslouţený
potlesk. A jelikoţ jsem sama pamětnicí onoho
krouţku, musím říct, ţe je velice příjemné
vidět a slyšet, třeba na prknech pódia
skanzenu v Roţnově pod Radhoštěm, ţe ty
naše hlučínské písně a hlučínský kroj dokáţí
zaujmout i návštěvníky z jiných oblastí naší
republiky či Evropy.
Následující víkend se v naší obci nesl
ve znamení pořádné „grilovačky“. V hasičské
zbrojnici si opět členové SDH připravili
grilované makrely a další pohoštění. Bohuţel
počasí, které ukázalo i svou méně vlídnou
tvář, tuto letní pohodu zcela zkazilo. O tom, co následovalo po horkém odpoledni, si můţete
přečíst v úvodním článku tohoto zpravodaje.
Největší kulturní událostí
letošního léta byly v naší obci
Anenské slavnosti. Ty začaly uţ
v pátek 23. července večer
vernisáţí obrazů p. Františka
Pohanky a p. Jana Birtka, kterou
naše obec uspořádala k jejich
významnému letošnímu jubileu.
V následujících dvou dnech
výstavu obrazů a maleb shlédlo
velké mnoţství návštěvníkům, o
čemţ svědčí pěkná řádka
podpisů v knize hostů. Anenské
slavnosti,
které
probíhaly
v sobotu a v neděli 24. a 25. 7.
přinesly
kromě
klasických
pouťových atrakcí i bohatý
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kulturní
program.
Největší
hvězdou letošních slavností byla
herečka,
moderátorka
a
zpěvačka Michaela Dolinová,
která se mimo svého vystoupení
pro děti stala i průvodkyní
celého nedělního odpoledne.
Rozhovor s touto umělkyní si
můţete přečíst v příštím čísle
zpravodaje.
Letošní
počasí
bohuţel Anenským slavnostem
nepřálo. Ale naštěstí neodradilo
mnoho návštěvníků, kteří se
přišli i v uplakaném počasí
dobře pobavit, coţ udělalo určitě
radost nejenom účinkujícím, ale
i pořadatelům této akce –
Bohuslavickému
Oříšku
a
vedení naší obce.
V kostce jsem shrnula kulturní akce, které se udály v měsíci červenci. Myslím si, ţe by
byla škoda si je alespoň takto nepřipomenout. A ty z vás, kteří jste tyto akce nemohli navštívit,
určitě potěším. I v následujícím období se můţete těšit na zajímavé události nebo se alespoň
podívat na fotografie či videa na stránkách: www.bohuslaviceuhlucina.cz a
www.unasdomastudio.estranky.cz.
Na závěr bych se chtěla
vrátit k jedné kulturní události,
která se odehrála netradičně jiţ
v červnu. Město Hlučín se stalo
pro letošní rok hostitelem
kaţdoročního setkání schol
Hlučínska. A netradičně se tato
akce uskutečnila v červnovém
termínu.
Proč
netradičně?
Minulé ročníky tohoto setkání
proběhly vţdy na podzim. Ale
jelikoţ jednotlivé scholy si po
prázdninách teprve nacvičují
nový repertoár, byl pro letošní
rok zvolen 19. červen termínem
pro uskutečnění tohoto milého
setkání. Naše obec měla na této akci samozřejmě také svého zástupce. V kostele sv. Jana
Křtitele v Hlučíně se sešly v odpoledních hodinách kromě naší scholy i scholy z Ludgeřovic,
Velkých Hoštic, Vřesiny, Kravař – Koutů, Hlučína a Bolatic. A tak prostory kostela se
rozezněly jednotlivými písněmi v podání reprezentantů výše zmiňovaných obcí. Na závěr si pak
všichni společně zazpívali píseň „Jeţíši přijď“, která uzavřela celé hudební odpoledne. Pokud
jste se rozhodli, ţe příští rok si tuto událost nenecháte ujít, rozhodně nebudete zklamaní.
Eva Ilková
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OŘÍŠKOVINY
24. - 25. 7. proběhly v naší obci jiţ tradiční Anenské slavnosti. I přes deštivé chladnější
počasí stovky návštěvníků přišly tuto akci navštívit, za coţ všem velice děkujeme. Chtěli
bychom také poděkovat všem místním ţivnostníkům a firmám, kteří finančně podpořili
zajištění kulturního programu slavností a obci Bohuslavice za spolupráci při přípravě i v
samotném průběhu slavností.
Po sobotním dětském odpoledni s pohádkami proběhl večerní karneval. Jsme moc rádi, ţe se
této hudebně - taneční zábavy zúčastnil kaţdý, komu nevadily dešťové kapky. Velký dík patří
také všem ostatním občanům, kteří zůstali doma, ale tento jediný anenský letní večer v roce
tolerovali.
V neděli kromě dechového orchestru, maţoretek, folklorního souboru Hrozen z Velkých
Bílovic a sympatické Michaely Dolinové vystoupili někteří z vás Bohuslavičanů v programu
Najlepša buslavska para, za jejich ochotu a odvahu jim ještě jednou touto cestou mnohokrát
děkujeme. Večer nás pak roztančila hudební skupina Robbie Williams Revival z Brna.
Deštivý letní víkend neodradil mnohé z vás a velká návštěvnost "anenských" svědčí o tom,
ţe našim spoluobčanům není lhostejná práce a obětavost pořadatelů. Věříme, ţe, ač pod
deštníky, jste si všichni letošní Anenské slavnosti dosyta uţili.
Bohuslavický Oříšek
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Náboţenský ţivot (28)
Tento měsíc mě pro příspěvek do Zpravodaje zaujalo jméno Klára, které je v kalendáři
uvedeno dne 12. srpna. Církev slaví vzpomínku sv. Kláry o den dříve, 11. srpna. Podívejme se
tedy, odkud k nám toto dnes i v minulosti velmi oblíbené jméno přišlo.
Klára se narodila v roce 1194 v Assisi ve šlechtické rodině. Vyrůstala v bohatství, ale
shlédla se v chudobě sv. Františka z Assisi. V 18-ti letech odešla za ním do kostelíka
Portiunkule, kde přijala z rukou Františka řeholní šat. Později odešla do kláštera u sv. Damiána.
Po vzoru sv. Františka chtěla i ona ţít v chudobě a odříkání a zaloţila po dohodě s ním ţenskou
větev řehole sv. Františka. Souhlas s řeholí, tzv. „Privilegium chudoby“, dostala od papeţe
Inocence III. v roce 1216. To jiţ měla kolem sebe více mladých dívek a ţen, mezi nimi i dvě
rodné sestry (Aneţku a Beatrice), a po smrti otce se k nim připojila i jejich matka Ortulana.
Potvrdit přísnou řeholi se však papeţové zdráhali. Aţ dva roky před smrtí se v roce 1251
dočkala potvrzení a schválení řehole. Klára úzce spolupracovala se sv. Františkem, který byl
jejím vzorem a příkladem řeholního ţivota.
Klára byla od narození slabá a od svých třiceti let byla upoutána na lůţko. Přesto vedla
své řeholní společenství a s vděčností proţívala, jak se její řád šířil mnoha novými kláštery.
Dva dny před smrtí se jí dostalo oficiálního potvrzení svého řádu (dnes známý pod názvem
„Klarisky“) od papeţe Inocence IV. Dne 11. srpna 1253 v kruhu svých spolusester umírá. Byla
pochována v kostele sv. Jiří v Assisi. Aţ byl dokončen nový chrám sv. Kláry, byla skleněná
rakev s jejím mumifikovaným tělem přenesena do tohoto chrámu. Tam je k vidění a dodnes k ní
proudí zástupy poutníků. Svatořečena byla krátce po své smrti 15. srpna 1255.
Nás by mohlo zajímat, ţe sv. Klára byla v kontaktu s českou kněţnou Aneţkou
Přemyslovnou, která zaloţila klášter v Praze. Zachovaly se čtyři dopisy, které Klára psala
Aneţce do Prahy.
Sv. Klára je patronkou města Assisi, sester Klarisek, pradlen, vyšívaček, sklenářů, malířů
skla, proti horečce a nemocem očí, slepých a nově také televize.
Zobrazována je většinou v černém řádovém hábitu. Mívá u sebe knihu řehole,
monstranci, kříţ, ciborium nebo lilii.
V našem kostele ji můţete vidět na obraze na levé straně kůru při pohledu k hlavnímu
vchodu.
Blahopřeji všem Klárkám k jejich svátku i k tomu, ţe se mohou obracet na tak mocnou
patronku v nebi.
Leo Dominik, kronikář obce

Placená inzerce:
Prodám sedací soupravu hnědé barvy, mikroplyš (3 + 2 křesla + 2 taburety).
Sedací souprava je rozkládací s úložným prostorem.
Více informací na tel.: 605 086347 nebo 732 125262.
Zpravodaj obce Bohuslavice č. 212, srpen 2010 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305, tisk: Develop Centrum
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně
Redakční rada: Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Ing. Jiří Kocián, Eva Ilková
Redakce a grafické zpracování: Eva Ilková
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 31. srpna 2010
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Společenská kronika – naši jubilanti v srpnu 2010
Ostárková Gertruda (Domov důchodců)
Buhla Leo (Domov důchodců)
Vitásková Adelheida
RNDr. Mgr. Bajgar Josef
Kotzur Helmut
Fusová Alţběta
Svoboda Bruno
Hrušková Lenka
Szymiczková Alţběta
Heisig Kurt
Gaidová Margareta
Fojtíková Veronika
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání.
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: www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
Webová stránka školy: www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
mistostarosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
Redakce e-mail:
fotoeva7@gmail.com
Webové stránky spolků: SDH Bohuslavice - http://bohuslavice.info/
SK Bohuslavice - http://www.skbohuslavice.cz/
FBC Bohuslavice florbal - http://fbcbohuslavice.webnode.cz/
HC Buldoci Bohuslavice hokej - http://www.bulyarena.cz/
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Další fotografie naleznete na: www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.unasdomastudio.estranky.cz
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