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říjen 2011

Váţení spoluobčané,
s měsícem září přišla všemi netrpělivě očekávaná a vytouţená změna počasí. Konečně
přišlo tolik očekávané „babí léto“ s krásnými slunečnými dny, které nám daly zapomenout na
letošní nepříznivé deštivé jarní i letní období.
Ohlas na minulé ročníky tradičních Strassenfestů v naší obci, které byly vţdy výborně
připraveny a poskytly návštěvníkům bohaté občerstvení a přátelskou atmosféru, uvedl naší
obec do celostátního televizního vysílání. Do zpráv z regionů v regionálním zpravodajství TV
Prima byl odvysílán příspěvek z letošního Strassenfestu v Bohuslavicích. O bohuslavickém
Strassenfestu se tak dozvěděli všichni obyvatelé naší republiky. Děkuji Mgr. Zdeňce
Birtkové, Aneţce Šebestíkové a všem obyvatelům ulice Polní, kteří tuto
náročnou akci připravili. Svou iniciativou a obětavosti pro ostatní spoluobčany, ale i mnohé
přespolní, vytvořili ten nejlepší obraz o naší pohostinnosti a zaslouţili se o vynikající
prezentaci naší vesnice a celého Hlučínska v celostátním vysílání.
O Bohuslavicích se hovořilo i v dalším televizním pořadu „Ta naše povaha česká“,
který odvysílala ČT 2. Paní Hilda Dudová z naší vesnice a další sedláci z Hlučínska
vzpomínali na krutou dobu padesátých let. Ohlédnutí za strádáním, těţkostmi i bezohledným
postupem vůči majitelům půdy při zakládání zemědělských druţstev natočil v souvislosti se
křtem další knihy z vesnického prostředí Hlučínska z péra Anny Malchárkové s názvem
„Grunt“, ostravský reţisér Marek Sklář. Ten, kdo zmíněné pořady neviděl a chce si je
prohlédnout, najde odkazy na webových stránkách naší obce.
O
velké
nespravedlnosti
v rozdělování daní v neprospěch
malých měst a obcí jsem podrobně
psal
v minulém
zpravodaji.
Dlouhodobé úsilí o změnu pravidel
vyústilo
ve
svolání
pokojné
demonstrace starostů malých měst a
obcí do Prahy. Společně s necelou
tisícovkou starostů z celé ČR jsme
předali předsedovi vlády petici a
vyzvali o podporu návrhu změny
rozpočtového
určení
daní
z nepříznivého poměru mezi příjmem
malých obcí k velkým městům 1:4 na
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přijatelnější poměr 1:3. Premiér Nečas přislíbil dřívější závazek souhlasu se změnou stvrzený
podanou rukou dodrţet.
V měsíci září byly po opravě a rekonstrukci slavnostním koncertem uvedeny znovu do
provozu varhany v našem kostele Nejsvětější Trojice. Mistrné skladby varhanních skladatelů a
ruce i nohy varhaníků rozezvučely 3.500 píšťal našich varhan a zaplnily prostory našeho
kostela impozantní hudbou. Mnozí návštěvníci vyuţili příleţitosti a prohlédli si i prostory do
kterých byly varhany nainstalovány. Dále se také dozvěděli, ţe tak velký nástroj vynikajících
parametrů není instalován v širokém okolí, ani v ostravské katedrále, i to, ţe současná cena je
odhadována na 15 – 18 mil Kč. Instalované a opravené varhany nás společně s farností přímo
vybízejí k uspořádání dalších koncertů.
V měsíci říjnu zvu příznivce chrámového zpěvu na tradiční podzimní setkání
chrámových sborů, které se uskuteční v neděli 16. 10. 2011 v Kravařích. V sobotu
22. 10. 2011 uvítáme v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice do společenství naší obce
nové malé občánky. A v sále kulturního domu pořádá Spolek dobrovolných hasičů Jiřinkový
bál.
Rád bych, abyste přišli podpořit naše fotbalisty i hokejisty v nelehkých bojích o lepší
umístění v tabulkách jednotlivých soutěţí.
Srdečně zvu všechny občany na říjnovou veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, která
se uskuteční ve čtvrtek 27. 10. 2011 v 18 hod v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Fototéma Krásy přírody
V rámci červnového čísla Zpravodaje jsme vyhlásili fototéma Krásy přírody. Bohuţel se této
fotosoutěţe zúčastnilo velmi malé mnoţství účastníků, proto tři krásné knihy s fotografickou
tématikou naleznou své čtenáře v dalším kole. Níţe
alespoň uveřejňujeme dva zdařilé úlovky ze ZOO
Ostrava od Vandy Zelinové (fotografie vlevo) a
ZOO Plzeň od Ondřeje Šebestíka.
Eva Ilková
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém 10. jednání dne 12. 9. 2011 zabývala následující
problematikou:
Program:
Zahájení
Kontrola usnesení
Výsledky hospodaření obce za 01 – 08/2011
Daňové příjmy 01 - 08/2011
Nový ÚP obce Bohuslavice, vyjádření pořizovatele MěÚ Hlučín k jednotlivým
poţadavkům, projednání v komisi místního rozvoje
6. Převod pozemků z majetku PF ČR do majetku obce
7. Investiční výstavba – stavby:

Zateplení a stavební úpravy KD Bohuslavice, informace z průběhu stavby

Rekonstrukce chodníků v úseku kostel KD, výsledky výběrového řízení,
schválení SOD

Místní rozhlas – výsledky výběrového řízení, schválení SOD

Doplnění dětského hřiště za samoobsluhou

ZŠ a MŠ Bohuslavice, oprava vstupního schodiště a terasy MŠ, oprava povrchu
komunikací (Dolní, Na Svahu)

Dům seniorů – dotazníkové šetření do 15. 9. 2011, obesláno 323 občanů starších
60 let
8. Organizační věci:
Zajištění obvodního lékaře, jednání starostů Bohuslavic, Závady, Bělé a Vřesiny
s MUDr. Mokrošem, a ředitelem ÚSP Hrabyně MUDr. Plačkem – pátek 16. 9. 2011
v 10 hod.
Úprava platu ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice, pozvání
ředitelky na příští jednání rady obce k projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
Informace o jednání sněmu SOH
Odpadové hospodářství, sběr druhotných surovin do tašek, zavedení pytlového
sběru pro seniory a nemocné spoluobčany, ekologický zodpovědný kraj
Ţádost o uloţení tělesných ostatků na hřbitově v Bohuslavicích, převod hrobu č.
276 z Marty Paškové na Slavomíra Paška
Kulturní akce
Dotace – cvičení jógy - 5.000,- Kč, Bohuslavické rockobití - 2.000,- Kč, TJ Sokol
Poruba, házená – 1.000,- Kč (Marie Janošová, Anna Pudichová, Nikola Štefková)
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obec Bohuslavice
ve spolupráci s Občanským sdruţením Diakonie Broumov - organizace, která
poskytuje sociální sluţby pro občany z okraje společnosti, materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příleţitost.

pořádá
SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:

v sobotu 15. 10. 2011

čas:

8.00 – 12.00 hodin

místo:

Obřadní síň Obecního domu Bohuslavice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

říjen 2011
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Rekonstrukce kulturního domu
V polovině měsíce srpna začaly na kulturním domě stavební práce související se stavebními
úpravami, výměnou oken, novou střechou nad sálem, zateplením pláště a střechy a novou fasádou
celého objektu. Průběh prací probíhá v souladu s dohodnutým harmonogramem a nebýt dešťové
průtrţe, kdy došlo k zatečení do sálu na parketovou podlahu, byl by průběh rekonstrukce bez závad.
V důsledku zatečení na parketovou podlahu došlo v části sálu k jejímu vzedmutí a poškození.
Stavební firma v současné době zajišťuje uvedení parketové podlahy do původního stavu.
K jednotlivým stavebním celkům:
Demontáţ starých a následná montáţ nových plastových oken včetně parapetů proběhla bez
závad.
Banketní místnost a sociální zařízení jsou jiţ po stavební stránce hotovy a probíhají úklidové
práce. Vnitřní prostory, sál, banketka a sociální zařízení byly dokončeny a v říjnu budou
připraveny k vyuţití.
Montáţ kontaktního zateplovacího systému se provádí z minerální vlny s kolmým vláknem o
síle 140 mm a v současné době probíhají dokončovací práce.
Montáţ nové střechy nad sálem proběhla rovněţ bez závad a obnášela uloţení tepelné izolace
v tl. 240 mm na stávající konstrukci střechy a kompletní novou střešní ocelovou konstrukci
s dvojnásobnou hydroizolací.
V rámci celkového shrnutí stavebních prací za měsíc září lze konstatovat, ţe rekonstrukce probíhá
dle schváleného harmonogramu v pořádku a pracovníci zhotovitele přistupují k prováděným pracím
zodpovědně a kvalifikovaně.
Petr Herudek, technik

Stavba Bioplynové stanice na Moravci
Na středu 31. srpna svolal Krajský úřad Moravskoslezského kraje do sálu Kulturního domu
v Dolním Benešově veřejné projednání Studie EIA (posouzení vlivu stavby na ţivotní prostředí) výše
uvedené stavby. Tento den byl zároveň poslední, kdy mohl kdokoliv podat své stanovisko
k posuzování stavby na ţivotní prostředí. Do posledního místa zaplněný sál od 17 aţ do 22 hodin,
často i s velkými emocemi, sledoval vystoupení jednotlivých oponentů stavby. Zástupce investora,
Opavice, a. s. a zpracovatelé posudku vyhodnotili dopad stavby na ţivotní prostředí tak, ţe stavba
bude naše ţivotní prostředí po výstavbě ovlivňovat, ale dopad nebude významný. Vedení města Dolní
Benešov a sousedních obcí a přítomní občané měli opačný názor a vyjádřili svůj nesouhlas
s plánovanou stavbou. Nejdůleţitějšími důvody proti stavbě byly obavy o podstatné zhoršení
ţivotního prostředí zvýšením hluku, zápachu, dopravou siláţe a digestátu, vyčerpáním půdy
intenzívním pěstováním kukuřice a rozšíření výsadby širokořádkových plodin, které můţe způsobit
povodně při přívalových deštích a erozi půdy. Dále to byly špatné zkušenosti a nedodrţování
technologické kázně na dříve realizovaných stavbách bioplynových stanic v naší republice i
intenzívní vyuţití zemědělské produkce na výrobu energie na úkor výroby potravin.
Souhlas se stavbou vyjádřil pouze jediný účastník, vysokoškolský student z Dolního Benešova
– Zábřehu, jehoţ vystoupení bylo emocionálně přerušeno. K zásadnímu nesouhlasu se
stavbou Bioplynové stanice na Moravci se před ukončením jednání vyjádřil i
ředitel Opavice a. s. Ing. Richter. Přítomným účastníkům jednání sdělil, ţe
jednotný odpor proti stavbě společnost vyhodnotí a bude důleţitým faktorem
při dalším rozhodování o stavbě. Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ke stavbě
dosud nebylo vydáno.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V BOHUSLAVICÍCH
VRCHOLÍ
Poté, co byl v minulém roce navrţen, několikrát projednáván a zastupitelstvem obce
odsouhlasen tzv. plán společných zařízení, tedy plán opatření v krajině slouţící ku prospěchu všech
obyvatel území, nadchází etapa jednoho z nejdůleţitějších úkolů v komplexních pozemkových
úpravách a tou je zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
Jedná se o velmi náročnou práci, kdy je třeba dát do souladu poţadavky vlastníků pozemků
v řešeném území s poţadavky všech dalších účastníků řízení (např. obec a pod.) a s poţadavky a
zájmy veřejnými (např. poţadavky orgánů státní správy).
Všem vlastníkům pozemků zahrnutých do pozemkové úpravy jsou navrţeny nové pozemky,
pokud moţno tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřenou cenou, výměrou,
vzdáleností a podle moţností i druhem pozemku, přičemţ se pozemky slučují, dělí a přizpůsobují
svým tvarem skutečnému stavu v terénu a poţadavkům na optimální obdělávání a na ochranu
zemědělského půdního fondu. Návrh nového uspořádání pozemků je zpracováván mj. i na základě
poţadavků a připomínek vlastníků získaných při projednání nároků. Vlastníci budou k projednání
návrhu nového uspořádání přizváni doporučeným dopisem. Předběţný termín projednávání návrhu je
stanoven na druhou polovinu měsíce října na Obecním úřadě v Bohuslavicích.
Ing. Petr Kovář, EKOTOXA Opava s. r. o.

Třídění odpadu
OZO Ostrava provedla v ostravských městských částech Poruby, Dubiny a Třebovic od konce
loňského roku pilotní projekt zaměřený na zvýšení třídění komunálního odpadu. Občané těchto
obvodů obdrţeli speciální tašky s označením jednotlivých tříděných sloţek, které měly usnadnit
roztřídění odpadu v domácnosti na papír, plast a sklo. Z následného průzkumu bylo zjištěno, ţe po
doručení tašek začalo třídit odpad 15 % respondentů na celkových 88 % lidí. Navýšením objemu
tříděného odpadu klesne mnoţství odpadu směsného, který je ukládán na skládky. Důsledným
tříděním se tak dají i při nárůstu nákladu za skládkovné, udrţet nebo sníţit náklady na sběr
komunálního odpadu.
Na základě dobrých výsledků pilotního projektu nabídla OZO Ostrava speciální tašky i
městům a obcím, kde zajišťuje svoz komunálního odpadu. Nabídkou se zabývala rada obce a
schválila zakoupit 100 ks tašek, které si mohou občané vyzvednout na obecním úřadě. V případě
dalšího zájmu občanů zajistí obec další tašky. Rada obce rovněţ schválila nabídku pomoci
nemocným, postiţeným a starým občanům při sběru tříděného odpadu. Tito občané, kteří se přihlásí
na úřad, obdrţí barevné pytle na plasty, papír a sklo. V termínu 1 x měsíčně bude zajišťovat svoz
těchto pytlů. V případě nutnosti bude termín svozů upraven podle potřeby.

Vypouštění odpadních vod
V polovině října provedou pracovníci České inspekce ţivotního prostředí v naší obci další
kontrolu vypouštění odpadních vod. Upozorňuji, ţe platné zákony uţ nedovolují vypouštět odpadní
vody bez dalšího stupně vyčištění ze ţump a septiků do obecní kanalizace a Bohuslavického potoka.
Vyzývám proto všechny firmy i majitelé rodinných domků, aby si ve vlastním zájmu zkontrolovali
stav svých ţump a septiků, míst napojení do obecní kanalizace nebo Bohuslavického potoka a
v případě nutnosti provedli bezodkladně vývoz splašek, vyčištění kanalizačních přípojek a vyústí.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Hřbitov - důleţité upozornění pro pronajímatele hrobů !!!
Ve zpravodaji obce na měsíc březen 2011 byl zveřejněn článek, týkající se pronájmu
hrobů, stanovení výše pronájmu, ale i toho, ţe pokud pronajímatel hrobu bude osazovat nový
rám, pomník atd. (a to se týče i jeho výměny za starý), je třeba v dostatečném předstihu
před objednáním tohoto hrobového příslušenství, vyřídit si u správce hřbitova – tj. Obce
Bohuslavice - jeho písemný souhlas (s uvedením rozměrů). Upozorňujeme, ţe tyto
podmínky ze strany obce nejsou nové, ale jsou uvedeny v Řádu veřejného pohřebiště – čl. 6 –
bod 1) a 2), který platí od roku 2002, dále i ve starých smlouvách z roku 2003 v článku III. –
bod 1) a 2) a rovněţ v nových smlouvách, uzavřených v r. 2011 – článek VII. – bod 4). Tyto
podmínky však nejsou pronajímateli dodrţovány. Kontrolou na místním hřbitově bylo
zjištěno, ţe jen v letošním roce je na hřbitově osazeno 9 hrobových míst novými rámy a
pomníky, z toho o souhlas od obce poţádali pouze tři pronajímatelé.
Opětovně se proto obracíme na pronajímatele hrobových míst, kteří hodlají měnit
hrobové rámy a pomníky za nové, aby se dostavili na obecní úřad v dostatečném předstihu
k vyřízení písemného souhlasu pro stavbu. Děkujeme za pochopení.
Karla Krupová

Placená inzerce

Stránka 8 z 16

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 226

říjen 2011

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

Organizace základní školy - školní rok 2011/2012
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice má 35 zaměstnanců a je tvořena: základní
školou, mateřskou školou, školní druţinou, školní jídelnou.
Školní druţina má 1 oddělení a je zde zapsáno 30 dětí (vychovatelkou školní druţiny
p. Karin Herudková).
Mateřskou školu tvoří 3 oddělení se 79 dětmi /1 oddělení v Závadě/. Chod MŠ
zajišťuje 6 učitelek (vedoucí učitelka p. Anna Kozáková) a 3 správní zaměstnankyně.
Školní jídelna vaří celkem asi pro 440 strávníků. Jídelna zaměstnává 7 pracovnic
(vedoucí školní jídelny p. Šárka Miketová).
V letošním roce základní školu navštěvuje 179 ţáků.
Ve škole bude působit 14 pedagogických pracovníků (13 učitelů, l vychovatelka ŠD).
Chod školy zajišťuje 5 správních zaměstnanců (ekonomka, školník, 3 uklízečky).

2. ÚDAJE O POČTECH ŢÁKŮ
Roč.

1.

2.

3.

4.

5.

1.-5.

6.

7.

8.

9.

6.-9.

1.-9.

Celkem
Dívky
Hoši
Dojíţď.

26
9
17
7

18
8
10
10

25
14
11
5

19
9
10
7

14
4
10
5

102
44
58
34

20
10
10
4

18
6
12
4

23
12
11
7

16
8
8
4

77
36
41
19

179
80
99
53

3. TŘÍDNICTVÍ A FUNKCE
1. stupeň
1. tř. –
2. tř. –
3. tř. –
4. tř. –
5. tř. –

p. uč. Monika Valachová (26 ţáků)
Mgr. Zdeňka Birtková (18 ţáků)
Mgr. Lenka Lasáková (25 ţáků)
Mgr. Jaroslava Ratajová (19 ţáků)
Mgr. Gabriela Prchalová (14 ţáků)

2. stupeň
6. tř. –
7. tř. –
8. tř. –
9. tř. –

Mgr. Šárka Kupková (20 ţáků)
Mgr. Andrea Kupková (18 ţáků)
Pavel Pinďák (23 ţáků)
Mgr. Zuzana Prokšová (16 ţáků)
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Výchovná poradkyně:
Koordinátorka prevence:
Koordinátorka EVVO:
Správkyně ICT:
Vyučující náboţenství:
Vychovatelka ŠD:
Zástupkyně ŘŠ:
Ředitelka ZŠ:

Mgr. Gabriela Prchalová
Mgr. Andrea Kupková
Mgr. Jaroslava Ratajová
Mgr. Karla Poštulková
Mgr. Olga Stuchlá, Mgr. Kazimír Buba
Karin Herudková
Mgr. Irena Václavková
Mgr. Dagmar Fojtíková

4. UČEBNÍ PLÁN
1. stupeň
1. – 5. ročník

Předmět
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Inf.a kom.technologie
Matematika a její aplik.
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
Tělesná výchova
Volitelné předměty
7., 8., 9. tř. (ţáci volí 1 z nich)
druhý cizí jazyk - N
Sportovní výchova
8. tř. (ţáci volí 1 z nich)
základy administrativy
konverzace v AJ
9. tř. (ţáci volí 1 z nich)
konverzace v AJ
počítačová grafika

2. stupeň
6. – 9. ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8
5
2
1
1
1
2

9
5
2
1
2
1
2

9
3
5
3
1
1
1
2

7
3
4
2
2
1
2
2
2

7
3
1
4
2
2
1
2
2
2

4
3
1
4
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2

4
3
1
4
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2

4
3
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

4
3
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1

1

Týdenní dotace povinných
předmětů

20

22

25

25

26

28

30

32

32

Nepovinné předměty
Náboţenství
Environmentální výchova

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
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5. TERMÍNY PRÁZDNIN ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
Období školního vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012.
Období školního vyučování v druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí
2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny v termínu
5. 3. – 11. 3. 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy

PRODEJ CHRYZANTÉM
Zahradnictví Karel a Dagmar Ostárkovi nabízejí k prodeji hrnkové chryzantémy přímo
v zahradnictví na ul. Druţstevní a to kaţdý den od 13,00 hod. nebo po dohodě na
tel. 724 043 792.
Placená inzerce
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Placená inzerce
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Váţení sportovní přátelé, v následujících řádcích přináším rekapitulaci výsledků našich
druţstev v měsíci září.
„A“ muţstvo sehrálo dvě utkání doma a bohuţel obě skončily naší poráţkou. V zápase proti
Štítině se nám stala osudnou dvouminutovka mezi dvacátou a dvaadvacátou minutou prvního
poločasu, kdy jsme obdrţeli dvě branky. Hráči sice bojovali, ale jejich úsilí vedlo pouze ke sníţení na
1 : 2. Další domácí zápas s Velkými Hošticemi byl z našeho pohledu tím nejhorším, co jsme na
podzim předvedli. Velmi špatný výkon vedl k poráţce 1 : 3 a hrozivé bilanci nula bodů po čtyřech
zápasech. Prvního vítězství a tří bodů jsme se dočkali aţ v pátém kole po vítězství na hřišti v poměru
4 : 1. Tento důleţitý výsledek jsme potvrdili vydřeným vítězstvím nad Bílovcem v posledním
odehraném utkání. Po šesti kolech tak máme 6 bodů a patří nám desátá příčka.
SK Bohuslavice "A" - Tatran Štítina
1 : 2, branka: Dihel Radek
SK Bohuslavice "A" - FK Velké Hoštice 1 : 3, branka: Poslední Ondřej
Sokol Krás. Pole - SK Bohuslavice "A"
1 : 4, branky: Štefek Roman, Janoš Voj., Buhla Daniel 2
SK Bohuslavice "A" - FC Bílovec
2 : 1, branky: Janoš Vojtěch, Strýček Michal
Výsledky a výkony "B" druţstva jsou zatím velmi nepříjemným zklamáním pro všechny
příznivce bohuslavského fotbalu a dokazují, ţe ani předposlední třídu nelze hrát bez tréninku.
Rezerva je po šesti kolech na posledním místě OS III. třídy.
SK Bohuslavice "B" - Sokol Štěpánkovice "B"
1:5
SK Bohuslavice "B" - Slávia Píšť "B"
1:2
FK Velké Hoštice "B" - SK Bohuslavice "B"
2:1
SK Bohuslavice "B" - TJ Dobroslavice
0:3
Dorostenci mají v měsíci září velmi pěknou bilanci tří vítězství a jedné remízy. Po šesti kolech
jsou na pěkném 6. místě s 11 body.
Ţákovské druţstvo začalo svoji soutěţ aţ v měsíci září. Chlapci odehráli čtyři zápasy a zatím
nenašli přemoţitele. Získali 12 bodů a jsou jasně první. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v
dalších zápasech.
Mgr. Pavel Dominik

Řádky z ledního hokeje
Hokejistům HC Buldoci Bohuslavice začala v září devátá sezóna AHL – Amatérské hokejové
ligy. Letos došlo ke změnám účastníků hokejové ligy, skončila hrát muţstva HC STK a
HC Buly Aréna, naopak se do soutěţe přihlásily týmy HC Otice, HC Hlučín a HC Markvartovice.
Letošního ročníku AHL se tedy účastní celkem 17 týmů.
V září sehráli bohuslavičtí hokejisté tři utkání, dvě z nich vyhráli.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice
6:1
HC Buldoci Bohuslavice – HC AZ Pneu Jaktař
4:6
HC Buldoci Bohuslavice – HC HC Sršni Píšť
12:2
Seznam účastníků 9. ročníku AHL:
HC Otice,
HC Markvartovice,
HC Derby Kouty,
HC Isotra,
HC AZ Pneu Jaktař,
HC Horní Lhota, HC Bolatice, HC Zábřeh, HC Hlučín, HC Hať, HC Kozmice, HC Monaco Kouty,
HC Čas Mančaft, HC Mexiko, HC Štěpánkovice, HC Sršni Píšť, HC Bohuslavice.
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěţe a rozpis
všech utkání naleznete na internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián

říjen 2011

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 226

Stránka 13 z 16

Řádky z kultury
Klub seniorů v Bohuslavicích
V pátek 23. 9. 2011 se v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice sešlo více jak 25
zájemců o činnost v připravovaném Klubu seniorů. Účastníci setkání zvolili ze svého středu
pětičlenný přípravný výbor, který bude plánovat a připravovat program společných setkání.
První aktivitou je účast na 6. setkání Klubů seniorů Hlučínska s názvem „Kluby klubům“,
která se uskuteční 11. 10. 2011 v Kulturním domě v Hlučíně. Dále bylo dohodnuto, ţe Klub
seniorů se bude pravidelně scházet v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice kaţdý poslední
pátek v měsíci. Na tyto schůzky zveme všechny další zájemce z řad seniorů.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Jiřinkový bál
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích zve občany v sobotu dne 22. 10. 2011 od
20.00 hodin do sálu kulturního domu na Jiřinkový bál. Po celý večer vás bude provázet
hudební skupina BRATRANCI. Vstupné 130,- Kč. Vstupenky je moţné od 1. 10. 2011
zakoupit v prodejně ESO u pí. Šebestíkové. Občerstvení zajištěno.
Hasiči se těší na Vaši účast.

Náboţenský ţivot (42.)
13. října slaví svátek Renáty a moţná jen málokterá ví, ţe má své jméno po světici, jejíţ
svátek světí církev 22. května.
Odkud tedy toto jméno pochází? Renáta byla bavorská vévodkyně a ţila se svým
manţelem vévodou Vilémem V., zvaným „zboţný“, v Mnichově. Byla dcerou vévody
Františka I. Lotrinského a narodila se v roce 1544. Kdyţ jí bylo 24 let, provdala se za jiţ
zmíněného vévodu bavorského. Sňatek uzavřeli dva hluboce věřící a bohabojní lidé. Renáta
dala ţivot deseti dětem a byla jim láskyplnou matkou.
Jako matka se chovala i k bavorským poddaným. Skoro všechen svůj majetek vydala na
charitativní účely a mezi jiným zaloţila i nemocnici sv. Alţběty Durynské, kterou velmi ctila.
Svého muţe podporovala při zakládání nemocnice a v jiných sociálních aktivitách.
Kdyţ Vilém V. sloţil v roce 1597 svou vládu, uchýlili se manţelé do Mnichovského
Maxburgu. Renáta vedla nadále ţivot řeholnice, dopřála si jen to nejnutnější. Denně odcházela
do městských nemocnic a starala se o nemocné.
Po poslední pouti do Alttötingu a Eberbergu Renáta onemocněla a 22. května 1602
pokojně zesnula. Bavorský lid ji jako světici oplakával u jejího hrobu. Je pochována v kryptě
pod hlavním oltářem kostela sv. Michaela v Mnichově. Nádherný chrám byste našli
v Mnichově v centru města na pěší zóně. Nechal jej postavit Renátin manţel VilémV.
Jméno Renáta je dnes velmi oblíbené jméno a mnohá děvčata v naší obci se jim honosí.
K vašemu krásnému a vznešenému jménu vám všem Renátkám blahopřeji.
Leo Dominik

Prodám levně, případně daruji andulky.
Informace Arnošt Tkačík, Bohuslavice - K Velkému dvoru 389.
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Společenská kronika – naši jubilanti v říjnu 2011
Kocián Erhard
Boczek Gerhard
Štefková Alţběta
Vitásek Jan
Maško Rudolf
Kozák Jan
Tomíčková Hedvika
Štefková Anna
Štefková Ludmila
Lišková Alţběta
Skroch Leo
Vinárek Josef
Kučerová Valtrauda
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
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@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Za obsah inzerce odpovídá inzerent. Redakce není povinna zveřejnit jakýkoliv příspěvek.
Prošlo jazykovou úpravou.
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