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Váţení
spoluobčané,
ani ve druhém
prázdninovém měsíci
jsme
si
nemohli
plně uţívat krásného
letního počasí.
Opakovaně jsme v
průběhu celého měsíce
dostávali
informace
z krizového centra o
nebezpečí přívalových
dešťů,
které
nás
naštěstí v tomto měsíci
neohrozily. Od starosty ze sousední Vřesiny jsem obdrţel foto s větrným tornádem, které se
vyskytlo v oblasti naší obce. Na rozdíl od Vratimova, větrná smršť nezpůsobila v naší obci
ţádnou škodu.
I přes kritiku na nízkou pracovní morálku brigádníků opravujících Bohuslavický potok se
nám společnými silami podařilo opravit všechna poškozená místa. Za nelehkou práci vyslovuji
všem poděkování. Zůstalo však ještě několik míst s posunutými betonovými dlaţdicemi, které
jsem plánoval opravit brigádnicky s nezaměstnanými občany nebo důchodci. Na mou výzvu
v posledním zpravodaji se však nikdo nepřihlásil. Doba, kdy téměř všichni majitelé nemovitostí
sousedících s potokem sami potok udrţovali a čistili, aby nebyli v případě přívalového deště
zatopeni, je nenávratně pryč. Stejně jako několikaletá stavba rekultivace potoka prováděna
svépomocí pouze důchodci z Bohuslavic. Proto budeme muset práce, které nezvládneme
pracovníky obce a nezaměstnanými na veřejně prospěšných prací, zadat firmě. Bude to však
finančně náročnější.
Zahrádkářskou slavnost i tradiční táborák na ukončení prázdnin nepříznivě ovlivnilo
počasí. I přesto přišlo na obě akce hodně spoluobčanů. Do nadcházejícího školního roku přeji
dětem úspěšný vstup, který vytvoří předpoklad pro úspěšný celý rok. Učitelům i rodičům hodně
trpělivosti a elánu do nelehké práce s výchovou dětí. A jak jsem řekl na slavnostním zahájení
školního roku: Naučit děti číst, psát a počítat je v naší společnosti a v dnešní době téměř
samozřejmostí. Nejhlavnějším úkolem nás všech je vychovat z našich dětí dobré lidi.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Informace o uvedení stavby
Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy do provozu
Po zprovoznění telefonní ústředny, elektronické poţární a zabezpečovací signalizace,
byly ve druhé polovině srpna přestěhovány knihovna, archív a kanceláře obecního úřadu do
nového obecního domu. Po slavnostním otevření, na které jsme pozvali hejtmana
Moravskoslezského kraje Ing. Palase, zástupce Úřadu regionální rady Moravskoslezsko,
zástupce generálního projektanta, zástupce dodavatelů, zástupce agentury Hrat, která
vypracovala úspěšnou ţádost o dotaci, členy obecního zastupitelstva, představitele organizací a
spolků v obci a největší podnikatele působící nebo bydlící v obci, následoval u příleţitosti
Strassenfestu na ulici Poštovní den otevřených dveří pro všechny občany. Od 1. září je tak
nový Obecní dům Bohuslavice uveden do trvalého uţívání.
Z došlých nabídek
na
částečný
úvazek
uklízečky byla hodnotící
komisi vybrána paní
Martina
Newrzellová.
Hodnotící komise rovněţ
vybrala z nabídek na
obsazení místa technika
dva uchazeče k ústnímu
pohovoru. Po doručení
pozvánek
se
jedna
uchazečka
omluvila
z důvodu přijetí u jiného
zaměstnavatele. Druhý
zájemce po provedeném
jednání oznámil, ţe do
pracovního
poměru
nenastoupí.
Místo
technika na obecním úřadu se tak nepodařilo obsadit ani po dvou vyhlášených výzvách.
Vzniklou situací se bude zabývat na nejbliţších jednáních rada a zastupitelstvo obce.
Obec rovněţ vyvěsila na úřední desku a webové stránky výzvy na obsazení míst lékařů a
poskytovatele masérských a kosmetických sluţeb. O výsledcích vás budu informovat na
webových stránkách a příštím zpravodaji.
V souvislosti s uvedením Obecního domu Bohuslavice do trvalého provozu jsme po
dohodě se správcem webových stránek zprovoznili doménu - bohuslavice.eu. Původní doména
– bohuslaviceuhlucina.cz bude funkční do konce roku 2010.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém 42. jednání dne 18. 8. 2010 zabývala
následující problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Daňové příjmy 01-07/2010, daňové přiznání k DPH za II. čtvrtletí 2010 (vráceno I/2010 31.346,- Kč, II/2010 – 9163,- Kč).
4. Výsledky hospodaření za 01 – 07/2010, návrh rozpočtového opatření č. 4/2010.
5. Finanční pohledávky obce.
6. Prodej RD Opavská 208 a pozemků parc. č. 628/1, 629 a 630/1 k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
7. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, kontrolní dny 20-24, vícepráce,
vybavení zařizovacími předměty, vybavení počítači, informační systém, přestěhování,
slavnostní otevření 2. 9. 2010, den otevřených dveří u příleţitosti Strassenfestu 4. 9. 2010,
smlouva o nájmu kopírovacího stroje, výběrové řízení – technik, uklízečka.
 Oprava hřbitovní zdi.
 Parcela 482 - Infrastruktura pro 5 RD, neúnosné podloţí, nutnost provedení geologického
průzkumu, úprava projektu.
 Výkresová dokumentace na ul. U Kovárny.
 Rekonstrukce silničního propustku na silnici III/46819.
8. Organizační věci:
 Pronájem hrobového místa.
 Převod parcely č. 1556/7 do majetku obce.
 Vyjádření obce k odkupu pozemku parc. č. 1098/3.
 Smlouva o budoucí smlouvě kupní na výstavbu plynárenských zařízení.
 Tvorba zábavných aktivit pro obyvatele obce.
 Průběh přívalových dešťů v Bohuslavicích, poděkování hasičům a občanům, zachycení
vody, ul. Dolní, ul. Polní, komplexní pozemkové úpravy.
 Projevy vandalství a krádeţe v Bohuslavicích.
 Vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů.
 Ţádost o poskytnutí dotace na činnost mladých hasičů.
 Program jednání obecního zastupitelstva.

Na 28. mimořádném jednání dne 10. 8. 2010 zastupitelstvo obce
Bohuslavice:
vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení, po které konstatuje, ţe na posledním jednání obecního zastupitelstva nebylo
přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
 Vyhodnocení připomínek a stanovisek došlých v rámci projednání návrhu zadání územního
plánu Bohuslavice – změna č. 5 od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, dotčených
orgánů a ostatních orgánů, v rozsahu přílohy č. 2 předloţeného materiálu.
 Informaci o slavnostním otevření Obecního domu Bohuslavice.
schválilo:
33/28
a) Dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) zadání územního plánu Bohuslavice – změna č. 5 (v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č.
500/2006 Sb.), který je obsahem přílohy č. 1 předloţeného materiálu.
(pokračování na další straně)
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b) Smlouvu o právu provést stavbu „Revitalizace toku Opusta II“ se Zemědělskou
vodohospodářskou správou, Oblast povodí Odry, Libušina 8, 702 99 Ostrava 2 a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
c) Smlouvu o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí pro budovu Obecní
dům Bohuslavice s ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4.
neschválilo:
34/28
d) Poţadavek obyvatel ulice Poštovní o zvýšení příspěvku na „Strassenfest 2010“ o 3500,- Kč
(celkem 8500,- Kč) vzhledem k tomu, ţe OÚ se nachází na této ulici.

Na 29. jednání dne 26. 8. 2010 zastupitelstvo obce Bohuslavice
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 – 07/2010.
 Informaci o stavu stěhování OÚ do nových prostor Obecního domu Bohuslavice a o
slavnostním otevření OD.
 Informaci o investiční výstavbě v roce 2010. Technická infrastruktura pro RD na parcele č. 482,
oprava hřbitovní zdi.
 Ţádost o vyjádření k parcele č. 1098/3.
 Návrh na objednání firmy na ostrahu majetku obce a občanů.
 Informaci o volbách do OZ pro období 2010 – 2014.
 Informaci o posledním zasedání OZ ve volebním období 2006-2010.
 Informace o jednáních rady obce.
 Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.
schválilo:
35/29
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 07/2010. Celkové příjmy za 01 - 07/2010
činily 10.503.814,04 Kč. Zůstatek z roku 2009 10.968.947,85 Kč. Celkové příjmy za
01 - 07/2010 vč. zůstatku z roku 2009 činily 21.472.761,89 Kč. Celkové výdaje za 01-07/2010
činily 17.452.984,02 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2010 byl ve výši 4.019.777,87 Kč, z této
částky činil zůstatek na běţném účtu 3.988.640,63 Kč, na účtu za domovní odpad 30.206,- Kč a
na zvláštním účtu pro financování dotace 931,24 Kč bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2010 bez výhrad.
c) Smlouvu o nájmu kopírovacího stroje Ineo + 360 Gallery s firmou Develop centrum s.r.o.
d) Výsledek výběrového řízení dle rozhodnutí výběrové komise.
e) Podání ţádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku
parc. č. 1556/7 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 19 m2, který je dle zákona č. 172/1991
Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí v platném znění,
historickým majetkem obce.
f) Záměr nepoţádat PF ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod parcely
č. 1098/3 do majetku obce.
g) Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ distribuce na pozemky parc. č. 47/2,
48 a 1409 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
h) Zakoupení protipovodňových pytlů a plnícího zařízení v ceně do 30 tis. Kč.
i) Dle ustanovení §84 písm. r) č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, pojmenování místní
komunikace na parc. č. 482/6 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na ulici Sluneční.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Průběh stavby „Oprava hřbitovní zdi“
I v průběhu srpna ovlivňovalo průběh stavebních prací nepříznivé počasí. Na stavbě bylo
dokončeno poloţení drenáţních trubek a jejich zasypání kamenem, vysprávka, dozdění a
vyrovnání otlučených zdí a nanášení hrubé sanační omítky.
Po dokončení hrubých omítek bude následovat nanesení štukové vrstvy a po vyschnutí
nanesení ochranného nátěru.

Průběh stavby „Infrastruktura pro 5RD“
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v letošním roce se dosud plně
nerozvinuly práce na této stavbě. Po předání staveniště byla provedena zkouška únosnosti
pláně. Nízká únosnost měla za následek nutnost provedení geologického průzkumu a po jeho
vyhodnocení úpravu projektu. Podle učiněných dohod by měly být zemní práce zahájeny na
začátku září.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový a
nebezpečný odpad
Obecní úřad Bohuslavice oznamuje občanům, ţe sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu v naší obci se uskuteční v sobotu 18. 9. 2010 na prostranství před kulturním domem od
8.00 do 13.00 hodin. V uvedenou dobu budou odebírat tento odpad zaměstnanci firmy OZO
Ostrava s.r.o.
Občané mohou přivézt jakýkoliv odpad kromě stavební sutě a zeleného bioodpadu. Sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu není určen pro firmy a ţivnostníky, kteří si likvidaci
musí zajistit smluvně u OZO Ostrava s.r.o.
Karla Krupová
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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/.
Ani jsme se nenadáli a dva měsíce prázdnin utekly jako voda. Ve středu 1. září se děti
vrátily zpět do školních lavic. Pro některé z nich – jmenovitě pro 18 prvňáčků, byl tento den
opravdu slavnostní, vţdyť do školy se vydali úplně poprvé. Na slavnostním zahájení
v kulturním domě je proto přivítali jak učitelé, tak všichni stávající ţáci naší základní školy.
Hned poté se pak spolu s rodiči vydaly děti poprvé do své školní třídy.
Rok co rok do školních lavic usedají noví prvňáčci. Mnozí z nich přicházejí do školy
s obavami, ale i s velkým nadšením, protoţe se naučí číst a psát, a konečně si sami přečtou svou
první kníţku a napíšou mamince svůj první vzkaz. V ţivotě kaţdého dítěte je začátek školní
docházky zlomovou událostí a velkým krokem k bráně dospělosti. Dětem tímto okamţikem
končí jedna etapa ţivota, která byla naplněna především hrou. Od nástupu do školy pak ke hře
přibude řada povinností a záleţí jen na učitelích a rodičích, zda budou tyto povinnosti děti bavit
stejně jako hraní se stavebnicemi a hračkami. V mnohých dětech se díky škole rozvine jejich
skrytý talent, který pak vyuţijí ve své budoucí profesi. A tak jim popřejme, aby na tuto dlouho
cestu vykročily tou správnou nohou, vţdyť „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho,
kdo neumí číst“ (GOLDONI).
Eva Ilková
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Řádky ze sportu
Šachista Tadeáš Kriebel na generálce v Polsku
Prvních patnáct dnů letošního srpna patřilo v polské Chotowě
slečnám a mladíkům ročníku 1990 a mladším. Ti dorazili letadly do
Krakova a pak dále autobusy do přírodního areálu s rybníčkem
z téměř 55 zemí světa, aby poměřili navzájem své šachové síly.
Chotowa je co by kamenem dohodil (necelých tři sta kilometrů od
Bohuslavic), a tak padlo rozhodnutí, ţe se tohoto Mistrovství světa juniorů v šachu (do 20 let)
zúčastní i bohuslavický Tadeáš Kriebel.
Startovní listina čítala 81 slečen a 120 mladíků. U juniorů byl jasnou jedničkou ruský
velmistr Andreikin (ročník 1990) s 2650 Elo body, který také nakonec ve třináctikolovém
maratónu v turnaji zvítězil. Tadeáš v turnaji poprvé vystupoval i se svým titulem FM - Fide
mistr. Jeho výkonnost 2320 bodů jej usadila na 76. pořadí na startovní pásce (hráči jsou
seřazeni od nejsilnějšího po nejslabšího, podle tzv. Elo bodů). V prvním kole jej los dal
dohromady s brazilským velmistrem a byla z toho polovina bodu. V dalších kolech bodíky
přibývaly jen velmi zlehka, konkurence byla velmi těţká, sem tam byl i nějaký ten skalp
šachového mistra a v cíli se na výsledkové listině ukázalo šest získaných bodů.
Konečné pořadí 79. místo v tomto turnaji není ţádným propadákem, obzvláště kdyţ
uváţíme, ţe v turnaji byl Tadeáš čtvrtým nejmladším hráčem a ţe se tohoto mistrovství můţe
zúčastnit ještě pětkrát. Z pohledu šachisty byl tento turnaj skvěle obsazen, vţdyť zde se rodí
budoucí šachoví mistři světa. Třináct partií vydá za dva turnaje. O náročnosti takovéto akce si
můţeme vytvořit následující představu: na kaţdou partii byla minimálně dvouhodinová
příprava, partie začínaly v patnáct hodin a Tadeášovi se dařilo dohrávat někdy aţ okolo
jednadvacáté hodiny. Denně osm aţ deset hodin tvrdé duševní práce. Vydrţeli jen silní a
Tadeáš dokázal, ţe odolným je, protoţe z posledních třech kol dvakrát vyhrál a jednou
remizoval.
Turnaj se hrál na polské poměry ve velmi pěkné a navíc klimatizované hrací místnosti,
tělocvičně s ochozem, ze kterého se dal sledovat průběh jednotlivých her. Kdo nebyl přímo na
místě, mohl si partie prohlíţet
na
třiceti
šachovnicích
v kaţdé kategorii v přímém
přenosu na internetových
stránkách pořadatelů (byly to
někdy pěkné nervy, sledovat
Tadeášovy tahy).
Účastníci klání měli
k dispozici bazén, tělocvičnu,
přírodní koupaliště, hřiště na
míčové hry, tenis, dokonce i
kadeřníka, coţ někteří čeští
reprezentanti museli vyuţít,
protoţe prohráli sázky a tak je
čekal sestřih na jeţka (Tadeáš
měl namále).
(pokračování na následující straně)
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Pořadatelé neponechali náhodě i bezpečnost šachistů. Areál byl střeţen ochrankou a
polskou policií, u hrací místnosti stála připravena sanitka. Ubytování bylo v příjemném hotýlku,
od kterého pendlovali tři autobusy směrem na hrací sál, vţdy doprovázeny policejním vozidlem
s rozsvíceným majáčkem a strašnou sirénou. O politickém a sportovním významu akce svědčí i
to, ţe se jí na úvod a ukončení účastnili poslanci polského sejmu a prezident světové šachové
federace FIDE. Pořadatelé slibovali na závěrečný ceremoniál i svého nového prezidenta,
bohuţel ten se nakonec neukázal a ani se není čemu divit na těch přecpaných polských
silnicích.
Generálka to byla pro Tadeáše proto, ţe dva týdny letošního října stráví v řeckém
Chalkidiki na mistrovství světa mládeţe do 16. let, coţ je jeho současná kategorie. A tak mu
popřejme, aby nabral do té doby dostatek psychických i fyzických sil, provedl vyhodnocení
partií s juniory a umístil se v turnaji co nejlépe.
Web pořadatelů: http://www.wjcc2010.pl
Leo Vitásek

Řádky z fotbalu
Výsledky prvních kol soutěţního ročníku 2010/2011:
Muži "A"
Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice
Branky: Pohorelli Tomáš, Kocián Petr

0:2

SK Bohuslavice - FK Bolatice
Branky: Dihel Radek 2, Buchta Tomáš

3:1

Biocel Vratimov - SK Bohuslavice
Branky: Strýček Michal, Sommer Zdeněk

4:2

SK Bohuslavice - FK Velké Hoštice
Branka: Pohorelli Tomáš

1:1

Muži "B"
SK Bohuslavice "B" - FK Bolatice "B"

2:7

Sokol Hať "B" - SK Bohuslavice "B"

5:5

SK Bohuslavice "B" - Sokol Štěpánkovice "B"

1:3

Dorost
SK Bohuslavice - FK Bolatice

7:1

Sokol Litultovice - SK Bohuslavice

7:0

SK Bohuslavice - TJ Háj ve Slezsku

3:3

Žáci dosud nehráli mistrovský zápas.
Pavel Dominik
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Řádky z kultury
Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích připravil pro občany na sobotu 18. 9. 2010
od 17.00 hodin v areálu hasičské zbrojnice poslední posezení s hudbou v tomto roce. Můţete se
těšit na bohaté občerstvení – makrely, bramborové placky, nějaké sladkosti, i dobroty v tekutém
stavu. U této příleţitosti se také představí mladí hasiči a předvedou, jak jsou připraveni zahájit
svou činnost v soutěţích mládeţe. Akce se koná za kaţdého počasí.
Srdečně zvou hasiči

Konec prázdnin v režii rybářů
Kaţdoroční loučení s prázdninami je v naší obci neodmyslitelně spojeno s táborákem,
který pravidelně pro všechny malé i velké připravuje místní Spolek rybářů. V pátek 27. srpna si
i přes studené a deštivé počasí tuto tradiční slavnost nenechalo ujít velké mnoţství hostů a to
jak místních, tak i přespolních. Rybáři si pro ně připravili nejen bohaté občerstvení, ale i
slavnostní ohňostroj a k navození dobré nálady i ţivou hudbu.
Hned následující neděli proběhly na
Špakovském rybníku tradiční rybářské
závody. Soutěţilo se nejen o největší
ulovenou rybu, ale i o největší délku
nalovených ryb. Zájem o tyto závody je
kaţdoročně veliký. Zásluhu na tom mají
nejenom organizátoři, kteří se pečlivě starají
o občerstvení všech soutěţících, ale i krásné
okolí Špakovského rybníka, které je
vyhledávanou klidovou zónou v naší obci.
A kdo se stal vítězem letošního ročníku? Na
1. místě se umístil p. Marek Michal
s celkovou délkou nalovených ryb 320 cm.
Na 2. místě se pak umístil p. David Kubiš
s největším kaprem – 58 cm. Na 3. místě
pak skončil p. Josef Šimo s celkovou délkou
nalovených ryb 244 cm. Pro všechny
závodníky byly připraveny krásné poháry a
hodnotné ceny.
Obě akce pořádané Rybářským
spolkem měly veliký úspěch a hojnou
návštěvnost. My se pak můţeme uţ těšit na
říjnový výlov Špakovského rybníka, který
bude pro rybáře odměnou za jejich celoroční
práci. A tak jim popřejme Petrův zdar!
text + foto Eva Ilková
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Rozhovor s Michaelou Dolinovou
Michaela Dolinová, tato herečka,
moderátorka a zpěvačka přijala pozvání na
letošní Anenské slavnosti v naší obci. Mimo
svého představení pro děti se stala
průvodkyní celého nedělního odpoledne.
S touto umělkyní se můžete setkat nejen na
různých slavnostech v mnoha koutech naší
republiky, ale především v divadle nebo na
televizní obrazovce. A jelikož je to velice
příjemná a usměvavá dáma, velice ráda
nám poskytla krátký rozhovor.
Když jste jela dneska sem, slyšela jste někdy předtím název Bohuslavice nebo věděla jste
vůbec, kam jedete?
Já jsem samozřejmě věděla kam pojedu, protoţe jsem si to uţ asi před měsícem zjišťovala,
dívala jsem se na mapu. Samozřejmě vím, kde je Hlučín, protoţe jsem ze Severní Moravy,
pocházím z Frýdku Místku. Ale musím říct, ţe Bohuslavice neznám, tak ţe pro mě je to zase
něco nového. I tahle místa, nikdy jsem tady v těchto místech nebyla. Hrála jsem samozřejmě
v Opavě, v Hlučíně, ve Studénce, ale v Bohuslavicích jsem ještě nebyla.
Vystupujete pro děti, hrajete v divadle, moderujete různé akce. Co je pro Vás alfa-omega Vaší
práce, co Vás nejvíc baví?
Tak určitě divadlo, normálně běţný repertoár, komedie i ty váţnější divadelní věci. To je alfaomega mojí práce. Jinak co se týká moderování nebo vystoupení pro děti, to je něco navíc. I
kdyţ je pravda, ţe kdyţ hrajeme s Milanem Duchkem pro děti, tak to je svým způsobem taky
divadlo. Ale pro mě osobně je to prostě něco navíc. Tak jako účinkování v televizi, kdyţ člověk
něco točí. Baví mě to, ale bez toho divadla bych opravdu být nemohla.
Vzpomenete si na nějakého dětského
diváka, který Vás nějak překvapil,
třeba svou reakcí?
Vzpomenu, my jsme zrovna s Milanem
Duchkem hráli dětské představení
„Křoupat zdravě, dá se hravě“
v Teplicích
v divadle.
Bylo
to
odpoledne a přišlo strašně málo diváků,
protoţe to naše dětské představení bylo
prezentováno jako beseda o zdravém
ţivotním stylu. Tak ţe tam prostě
nepřišly ţádné děti, jenom tři a ještě
dvě, které byly místní paní uklízečky.
Vzali jsme si je přímo na jeviště, aby se necítily v hledišti osaměle, a kdyţ jsme hráli, tak jedna
holčička se během toho představení počůrala. Tak ţe jsme jí takhle vzali, otřepali a předali
zpátky babičce, která si jí odnesla. Tak to byla taková dost překvapivá reakce.
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Které představení z těch, které hrajete
nebo jste hrála je Vaše nejoblíbenější?
Tak já mám moc ráda Coco Chanell, to je
představení, které hrajeme uţ pět, šest let
s Libuškou
Švormovou,
Lumírem
Olšovským, Honzou Čenským. Hrajeme
to v Praze, pravidelně v Divadle u Valšů a
taky s tím jezdíme. Ta hra je vlastně celý
ţivot té slavné módní návrhářky. Já jí tam
hraju od jejích osmnácti aţ po
dvaašedesát a Libuška Švormová pak
hraje tu starou Coco Chanel. Tak to je asi
moje nejoblíbenější představení.
Jaká je Vaše vysněná role, z těch, které jste ještě nehrála?
Já jsem vţdycky strašně moc chtěla hrát Maryšu, uţ na konzervatoři, kdyţ mi bylo šestnáct.
Teď uţ vím, ţe k tomu asi nedojde. Tak tahle role by se mi opravdu moc líbila. Já mám hrozně
ráda hry z vesnice, třeba Gazdina roba a takové ty hodně osudové věci. Kupodivu mě moc
nezajímají role královen nebo vévodkyň. Nebo mě třeba napadá Dům doni Bernardy. To je sice
ze španělské vesnice, ale tu doňu Bernardu bych si zahrála taky moc ráda.
Moderovala jste Snídani s Novou.
Byl to pro Vás určitý předěl v této
práci, posunulo Vás dál moderování
tohoto pořadu?
Snídani s Novou uţ nemoderuju, ale
určitě je to úplně něco jiného neţ
dělat počasí, kde je všechno vlastně
pořád stejné. V současné době dělám
pro jednu soukromou televizi,
jmenuje se Public, svou talk show,
kterou mám kaţdý týden na půl
hodiny a kam si zvu zajímavé hosty.
Třeba Krampola, Naďu Urbánkovou
nebo Pepu Dvořáka. Vţdycky po
dvou hostech. Musím říct, ţe je to
trošku problém sehnat atraktivní hosty a dá to práci. Tak tam v té moderovací práci pokračuju.
Je nějaké místo v naší republice, které máte nejraději? Nebo kam se nejraději vracíte?
Praha. Tam jsem od čtrnácti let. Já mám ráda přírodu, ale mám hrozně ráda především město.
A Praha je prostě největší město v Česku a ještě je navíc tak kouzelné, tak ţe Praha.
I kdyţ počasí nedělnímu odpoledni nepřálo, vystoupení Sněhánky Michaely Dolinové si
uţily nejen děti, ale i ostatní návštěvníci letošních Anenských slavností. A dle úsměvu na tváři
si toto odpoledne uţila i paní Michaela, kterou večer čekal návrat do její milované Prahy.
Text + fotografie Eva Ilková
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Střípky z minulosti
Nově
zrekonstruovaný
Obecní dům, který byl slavnostně
otevřen 2. září, a který si
v sobotu
4.
září
mohli
prohlédnout všichni návštěvníci
letošního Strassenfestu, má svou
bohatou
minulost.
Mnozí
z pamětníků si vzpomenou na
jeho původní účel, pro který byl
postaven. Mnoho let tato budova
totiž sloužila místním dětem jako
škola. A tak si jeho historii
alespoň v krátkosti přiblížíme
v následujícím článku.
První zmínka o škole
v naší obci je z roku 1792. V tomto roce byla zřízena dvoutřídní církevní škola, která se
nacházela v areálu farního úřadu. Ve zmínce učitele Schiedka o škole z roku 1793 víme, ţe
v tomto roce navštěvovalo školu 87 dětí. Vyučování probíhalo tehdy v moravském jazyce a
školní docházka byla povinná. Vyučování ve škole probíhalo na dvě směny, pouţívalo se trestu
bitím a pokuty v penězích za zmeškané vyučování. Pokud chtěli rodiče nechat dítě doma,
museli psát ţádost, která šla přes rektora na školního inspektora.
V roce
1837
byla
dokončena stavba nové školní
budovy
(budova
dnešního
Obecního domu), která se stala
majetkem církve a stála tehdy
společně se stodolou a chlévy
2122 tolarů čistých peněz bez
ruční a potahové práce, které
obnášely 672 a půl fůry potaţné
a 1241 dnů rukodělných prací.
Majitel panství přispěl k tomu
stavebním materiálem v ceně
832 rýnské 22 zlatých a 4
haléře. Obec dala 1289 rýnských
20 zlatých a 9 haléřů. Pro
vyučování byly dostatečně
vybaveny tři třídy a v budově byl i byt pro řídícího učitele – rektora. V budově této školy se
vyučovalo aţ do roku 1945, kdy při válečných událostech vyhořela a zůstalo z ní jen obvodové
zdivo. Po válce byla budova opravena a od roku 1951 slouţí jako sídlo nejdříve MNV
v Bohuslavicích. Od roku 1990 je sídlem Obecního úřadu v naší obci.
Po válce pak trvalo 19 let, neţ se místní děti dočkaly nové základní školy, jejíţ slavnostní
otevření se uskutečnilo 1. září 1964.
Eva Ilková
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Náboţenský ţivot (29)
Září nám nabízí k povšimnutí mimo jiné i jméno Matouš. A proto, že je to krásné
jméno a dnes opět „moderní“, vybral jsem je dnes pro svůj článek do Zpravodaje.

Matouš je známý jako autor prvního evangelia a také jako jeden ze dvanácti
apoštolů. Jeţíš, kdyţ si vybíral své apoštoly, myslel na všechny vrstvy tehdejší
společnosti, a tak si všimnul i jednoho celníka. Celníci tehdy byli státní úředníci
pověření vybíráním daní. Je zřejmé, ţe pro tuto činnost byli mezi lidmi neoblíbení,
aţ nenávidění. Přesto Jeţíšova pozornost padla i na něj.
Původně se jmenoval Levi. Při zařazení do skupiny apoštolů mu začali říkat
Matouš, coţ v hebrejštině znamená „Dar Boţí“. Kristův současník a průvodce,
který proţíval s ostatními apoštoly celé tři roky Jeţíšova veřejného působení, byl
svědkem mnoha zázraků, vyslechl mnohá Kristová kázání a podobenství, si tyto
všechny události a záţitky shromaţďoval v paměti. To vše později kolem roku 41 a
42 sepsal v evangeliu, které se nám zachovalo dodnes. Při kaţdé mši svaté si
můţeme některý z příběhu poslechnout. A jsou skutečně krásné a poučné a i dnes
nám mají co říci. Konec jeho evangelia tvoří historii utrpení, smrti a
zmrtvýchvstání Jeţíše.
Matouš zprvu působil v Palestině, ale později kolem roku 42 odešel hlásat
evangelium do Egypta a Etiopie na severovýchodě Afriky. Jak dlouho ţil a jakou
smrtí skončil svůj pozemský ţivot, není známo. O jeho smrti jsou nejrůznější
zprávy. Jedna říká, ţe zemřel klidnou smrtí. Jiné mluví o ukamenování nebo
upálení. Jak východní, tak západní církev Matouše oslavuje jako mučedníka.
Svatý Matouš je patronem účetních, finančních a bankovních úředníků a
celníků; také proti opilství. Je znázorňován se Synem člověka, andělem a svitkem
knihy. V našem kostele jej můţeme vidět na obraze na druhém levém bočním oltáři
jako evangelistu dítětem.V dobách šíření křesťanství v Evropě mu byly zasvěceny
mnohé chrámy. Nám nejblíţe zasvěcený kostel sv. Matoušovi můţeme navštívit v
Hati.
Svátek sv. Matouše slavíme 21. září. Pokud ţije v naší obci nějaký Matouš, ať
si váţí svého nebeského patrona. K svátku všem Matoušům blahopřeji.
Leo Dominik, kronikář obce
Zpravodaj obce Bohuslavice č. 213, září 2010 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně
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Redakční rada: Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Ing. Jiří Kocián, Eva Ilková
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Společenská kronika – naši jubilanti v září 2010
Tkačík Arnošt
Fojtík Jan
Zajíček Jan
Fichnová Marie
Miketa Petr
Skovajsová Gertruda
Breuer Josef
Dominik Leo
Dominiková Růžena
Kocurová Edeltrauda
Sýkora Zdeněk
Boček Jaromír
Kutschera Winfried
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání.
V měsíci září 2010 oslaví významné společné ţivotní jubileum, zlatou svatbu, manţelé
Kristina a Erhard Kocurovi. I jim přejeme především pevné zdraví, hojnost Boţího poţehnání a
další spokojená společná 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: 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
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Další fotografie naleznete na: www.bohuslavice.eu, www.unasdomastudio.estranky.cz

