Číslo 232

duben 2012

Vážení spoluobčané,
s nástupem března začalo vítězit jaro nad zimou. Dočkali jsme se prvního jarního dne, sluníčko
rychle vítězí nad ranními mrazíky a můžeme si užívat krásných slunečních dní. Příroda se začíná
probouzet, postupně přibývá květů a přichází i lepší nálada, kterou všichni tak potřebujeme. K úplné
spokojenosti snad chybí zemědělcům více vláhy.
Někteří v minulosti opustili a někteří pořád zachovávají oslavu „Mezinárodního dne žen“. Ať už
je to tak nebo tak, ženy si zaslouží blahopřání a více naší pozornosti a to nejen v tento den. Další svátek
v březnu oslavili učitelky a učitelé. Na tradičním společném setkání jsem poděkoval nejenom všem
učitelkám a učitelům, ale i všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Bohuslavice za jejich odpovědnou práci a
popřál jim vše nejlepší, hodně chuti a elánu do stále se opakující a nekončící práce s žáky.
Měsíc březen přinesl významné úspěchy našim sportovním reprezentantům. Vynikajícího
úspěchu dosáhl Tadeáš Kriebel na mistrovství České republiky v šachu, které se konalo ve dnech 9. –
13. 3. 2012 v Koutech nad Desnou. Účastník loňského mistrovství světa v Brazílii navázal na tituly
mistra EU a ČR v mladších kategoriích a v letošním roce vybojoval titul mistra ČR v kategorii do 18 a
20 – ti let. Být první v republice v tak náročné disciplíně jakou je šachová hra, a to hned ve dvou
kategoriích, je vynikající mimořádný úspěch.
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Neustálý vzestup zaznamenává také náš další občan a sportovec, žák Patrik Klos. Na posledním
silně obsazeném mezinárodním turnaji organizovaném Světovou asociací stolního tenisu v Hodoníně
se v jednotlivcích sice umístil uprostřed startovního pole, ale ve čtyřhře se svým partnerem Polanským
obsadili vynikající první místo. Svými výbornými výkony si vybojoval druhé místo
v celorepublikovém žebříčku stolních tenistů do 15 let, které mu otevírá dveře na tuzemské i
mezinárodní turnaje. Věřím, že každý z nás by chtěl být druhý v nějaké činnosti v republice. Přál bych
si, aby oba mladí lidé, kteří úspěšně reprezentují naší krásnou obec a zaslouží si poděkování a uznání,
byli příkladem a motivací pro ostatní děti v obci.
Na první pohled by se mohlo zdát, že se problémy, se kterými se potýká vrcholová politika
v Praze, neodráží až do života naší obce Bohuslavice. Opak je pravdou. S netrpělivostí jsme v polovině
ledna očekávali rozhodnutí o přidělení dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a
MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů tepla“. Rozhodnutí bylo nejprve odloženo na polovinu února,
potom na polovinu března a o tom zda jsme dotaci získali, nevíme ani po uzávěrce zpravodaje na konci
března. Nesmyslnou nečinností pokračuje nejistota, je oddalováno možné zahájení projektu i dalších
připravovaných investičních akcí. Snad se brzy dočkáme…
V dubnu oslavíme největší církevní svátek – Velikonoce. Přeji vám radostné prožití těchto
svátků, chlapcům a mužům tradiční možnost využití „šmigrustu“ a dívkám a ženám potřebnou dávku
shovívavosti.
Všechny seniory obce zvu na tradiční setkání seniorů, které se uskuteční v pátek 20. 4. 2012
v sále Kulturního domu Bohuslavice.
Dále vás, občany, zvu na 11. jednání obecního zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek
26. 4. 2012 v 18 hod v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Informace o dalších připravovaných akcích můžete získat na našich webových stránkách. Budou
dále plakátovány a hlášeny v místním rozhlase.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 16. jednání dne 12. 3. 2012 zabývala následující
problematikou:

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Jednání Okresního soudu v Opavě.
Návrh na mimosoudní vyrovnání.
Výsledky šetření pedagogicko-psychologické poradny, vyhodnocení práce ředitelky a stanovení
odměny, výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice.
6. Schválení SOD na výměnu vodoměru a zprovoznění aut. dávkování chlóru.
7. Schválení SOD na odběr a analýzu vzorků odpadních vod.
8. Investiční výstavba – stavby:
 Rekonstrukce chodníku v úseku kostel-KD druhá strana, zahájení prací 12. 3. 2012.
 Přeložka kanalizace na ul. Školní – návrh projektanta, SOD na projekt.
Projektová dokumentace:
Komunikace Záhumenní, zpracován návrh, projednání s majiteli dotčených parcel, SOD na
projekt.
Dům seniorů – uzavření SOD, předány projekční podklady, zahájení prací na zaměření a
průzkumech stávajícího stavu.
9. Organizační věci:
Otevření ordinace obvodního lékaře v obecním domě.
Petr Herudek – změna smlouvy na dobu neurčitou.
Omezení průjezdu střediskem Moravec.
Veřejná služba, veřejně prospěšné práce.
Žádost o dotaci na Záchrannou stanici živočichů, Patrik Klos - účast na turnaji ve Francii,
voltižní skupina JK Hřebčín Albertovec, nominační závody, ME na Slovensku.
10. Diskuse.
1.
2.
3.
4.
5.

Na svém dalším 17. jednání dne 26. 3. 2012 projednala níže uvedené body:

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku za rok 2011.
4. Zpráva auditora o ověření roční účetní uzávěrky za rok 2011 ZŠ a MŠ Bohuslavice.
5. Výsledky hospodaření obce za 01-02/2012, výnosy daní za 01-02/2012, úhrada z vydobytých
nerostů.
6. Smlouva o zřízení a vedení BUSINESS KONTA 20, Smlouva o běžném účtu, Smlouva o
užívání produktů přímého bankovnictví s UniCredit Bank Czech Republic, a. s. pob. Ostrava.
7. Zrušení vyhlášky č. 2/2010 O místním poplatku za provozování VHP.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene (el. přípojka RD Homola, ul. Bolatická).
9. Investiční výstavba – stavby:
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice, neověřená informace o
přidělení dotace, výběrové řízení na dodavatele, vypracování projektové dokumentace.
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci – návrhy předložit komisi místního rozvoje.
 Komunikace U Kovárny, přeložení sloupu – nová situace, jednání z ČEZ.
Pokračování na další straně
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 Parkoviště u samoobsluhy u Kafárně – předán požadavek na vypracování projektu.
 Demolice RD č. 205, požádáno o vydání rozhodnutí k demolici.
 Doplnění dětských hřišť, výběrové řízení.
 Oprava schodiště pod kostelem, druhé rameno, nabídka dodavatele, schválení objednávky.
Projektová dokumentace:
 Územní plán obce Bohuslavice, zahájení prací na zadání, výběrové řízení na projektanta.
 Územní plán Bělá, veřejné projednání návrhu ÚP Bělá 2. 5. 2012.
 Komunikace ul. Horní, zpracován návrh, projednání s majiteli dotčených parcel.
 Komunikace Záhumenní, zpracován návrh, projednání s majiteli dotčených parcel, SOD na
projekt, úprava trasy za účelem snížení výměry vynětí soukromých pozemků.
 Infrastruktura pro nové RD na parcele 1554/10 vč. přeložky stávající kanalizace Na Svahu,
požadavek na vypracování nabídky na vypracování projektu, jednání s projektantem.
 Interiér KD – nezahájeny práce.
 Projekt výměny oken v HZ – nezahájeny práce.
 Informace o kontrolním dnu Komplexních pozemkových úprav.
10. Pozemek parc. č. 1556/7 (pozemek 19 m2 převeden na obec z Úřadu pro zastupování státu,
pozemek pod garáží Vilém a Markéta Kocurovi, Opavská 346, Bohuslavice).
11. Žádost Opavice, a. s. o odprodej pozemků.
12. Návrh na umístění sběrného dvora na ul. Chuchelnická (u areálu Opavice a. s.).
13. Organizační věci:
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice, nominace členů konkursní
komise, nominace odborníka v oblasti státní správy ve školství, požadavky konkursního
řízení, tajemník konkurzní komise, harmonogram úkolů.
Sběr zeleného odpadu, stanovení cen za odvoz a zpracování, příjmové doklady, služby
mulčování.
Místní rozhlas, špatná slyšitelnost v některých nahlášených místech, rozšíření a nastavení
vysílacích hnízd.
Černé skládky u rybníků Chobot a Bobrov, u Tří Dubů a na příjezdových komunikacích
k obci, úklid obce v rámci Dne Země v posledním týdnu dubna, výsadba nových stromků.
Nová el. přípojka ke kulturnímu domu.
MěÚ Hlučín – pomoc občanům při řešení nepříznivých soc. situacích.
Veřejná služba, veřejně prospěšné práce.
Uzavření dohody o pracovní činnosti s p. Janem Birtkem, spolupráce se správcem obecního
vodovodu Erhardem Kocurem.
Přihláška za člena Honebního společenstva.
Informace o činnosti SOH, tematický zájezd starostů a představitelů Sdružení obcí
Hlučínska do Jižních Tyrol, 5. setkání s podnikateli a zemědělci 11. 4. 2012 v Kravařích.
Informace o výročních schůzích SK Bohuslavice, Spolku zahrádkářů Bohuslavice a
Mysliveckého sdružení Bohuslavice.
Senioři komunikují – počítačový kurs pro seniory 8. -12. 10. 2012.
Kulturní akce, poděkování za Výstavu perníků, autorské čtení spisovatelky Anny
Malchárkové, Noc s Andersenem, Setkání seniorů 20. 4. 2012.
Náměty na výstavu v rámci Anenských slavností.
14. Diskuse.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Důležité informace
Veřejné oznámení o konání konkursního řízení
Rada obce Bohuslavice v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursní komisí, vyhlašuje konkurs na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Bohuslavice. Požadavky a náležitosti přihlášky jsou
zveřejněny na úřední desce a webových stránkách obce Bohuslavice. Předpokládaný termín nástupu do
funkce je 1. 8. 2012. Ředitel/ka bude jmenován/a na dobu určitou šesti let.
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Obec Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice.

Pozvánka pro podnikatele a zemědělce
Za účelem zlepšení vzájemné spolupráce podnikatelů a zemědělců s představiteli měst a obcí
Hlučínska je připravováno společné již 5. setkání, které se uskuteční 11. 4. 2012 od 15:00 hod. ve
Farní stodole v Kravařích.
Podrobnější informace z jednotlivých minulých setkání jsou zveřejněny na webových stránkách
Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.eu v sekci Spolupráce s podnikateli.
Zájmem starostů a místních samospráv je více prohloubit vzájemnou spolupráci a důvěru s
podnikatelskou veřejností. Na letošním setkání se budeme věnovat mj. těmto tématům: dotační tituly
Leader ČR, investiční příležitosti v obcích a městech Hlučínska, podpora turistického ruchu, nové
propagační materiály o Hlučínsku, možnost prezentace firem zabývajících se cestovním ruchem na
výstavách cestovního ruchu, informace o studii „Perspektivní řešení dopravní obslužnosti obcí
zastoupených ve Sdružení obcí Hlučínska“ atd.
Vážení podnikatelé a zemědělci, budu velice rád, když přijmete pozvání na toto setkání, kterého
se dále zúčastní zástupci Hospodářské komory v Opavě, Místní akční skupiny Hlučínska a dalších
organizací.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Pořádek a čistota v obci
Když jsem psal v posledním zpravodaji o tom, že jsou mezi námi občané, kteří si uklidí svůj
pozemek a zahradu a vyhrabanou trávu a smetí odvezou a vysypou do příkopu nebo spálí na druhé
straně cesty v místě „nikoho“, nepsal jsem návod, ale psal jsem o tom, čeho se vyvarovat. Bylo mi
upřímně líto všech maminek, které využily krásného počasí a vyjely se svými dětmi na procházku.
Místo, aby si společně s dětmi užívaly sluníčka a čerstvého zdravého vzduchu, musely dýchat kouř
z několika komínů a ohňů, které zamořily celou obec a doutnaly až do večera. O škodlivosti a
nebezpečí takového počínání píšu nejenom já každé jaro i podzim, ale výhrady nepadají na úrodnou
půdu. Obec vytvořila podmínky jak se zeleného odpadu a větví zbavit. Je možno objednat speciální
kontejner na bioodpad s pravidelným čtrnáctidenním odvozem. Každý týden v sobotu bude také
otevřena v době od 13.00 do 14.00 hod. skládka u Velkého Dvora, kde bude odebírán za úplatu zelený
odpad vč. větví.
Rovněž se neustále opakuje vodění psů bez náhubků, volné pobíhání psů mimo prostory
vyhrazené obecně závaznou vyhláškou a také znečišťování veřejných prostranství. Znovu napomínám
majitele psů, aby dodržovali ustanovení obecně závazné vyhlášky. Tvrzení, že můj pes nic neudělá,
bylo v mnoha případech jen gesto majitele, které psa neovlivňuje.
Vyzývám nezodpovědné občany, aby uposlechli mé výzvy. V opačném případě budeme
hříšníky hlásit k projednání v přestupkové komisi na MěÚ v Hlučíně.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Řešení nepříznivé sociální situace
Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat, že v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost obrátit se na pomoc sociálního
pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hlučín při řešení
nepříznivé sociální situace občana Vaší obce, který je ohrožen sociálním vyloučením (např.
osoba dlouhodobě nezaměstnaná, s nízkým příjmem, bez přístřeší, nemocný, starý občan nebo s
omezenou způsobilostí k právním úkonům, který potřebuje pomoc, apod.).
V návaznosti na vzniklou situaci sociální pracovník např.:
•
•
•
•
•
•
•

pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru
vhodné sociální služby (např. pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory,
odlehčovací služby),
poskytuje poradenství v oblasti opatrovnictví,
poskytuje poradenství v oblasti dávkových systémů (např. dávky státní sociální podpory,
dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
poskytuje administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
pomáhá překonávat problémy s hledáním zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu,
sepsání žádosti o pracovní místo, hledání vhodné agentury práce),
pomáhá při řešení finančních problémů (např. sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při
zajištění kontaktu s bezplatným právním poradcem),
poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody.

Vzhledem k tomu, že komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a nelze vymezit všechny
možné oblasti pomoci sociálního pracovníka, doporučujeme, aby se klienti obrátili sami nebo
Vašim prostřednictvím na konkrétního zaměstnance s žádostí o informaci, pomoc či spolupráci.
Kontaktní údaje sociálních pracovnic:

Mgr. Jindřiška Peštová, DiS.

Mgr. Bc. Anna Kačmařová

MěÚ Hlučín – budova C, kanc. C 205
Mírové nám. 24/23
748 01 Hlučín
Tel.: 595 020 246
e-mail: pestova@hlucin.cz

MěÚ Hlučín – budova C, kanc. C 205
Mírové nám. 24/23
748 01 Hlučín
Tel.: 595 020 226
kacmarova@hlucin.cz

S pozdravem
Ing. Lenka Petermannová
vedoucí odboru sociálních věcí

Další možnosti pomoci občanům v tíživých situacích naleznete na
webových stránkách obce v odkaze aktuality.
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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/.

Celoškolní projekt: Voda
Ve čtvrtek 22. března 2012 se v rámci environmentální výchovy uskutečnila v tělocvičně
základní školy konference na téma: Voda. Po velkém přemýšlení, úsilí a práci to byla voda
v mnoha podobách tak, jak si ji žáci se svými učiteli vybrali.
A byla to tato témata:
1.třída: Pohádková voda
2.třída: Slaná voda
3.třída: Vodní sporty
4.třída: Sladká voda
5.třída: Koloběh vody
6.třída: Hydrosféra
7.třída: Minerální vody a lázně
8.třída: Vodní elektrárna
9.třída: Antarktida
To
vše
bylo
doplněno
dalšími
vystoupeními: Tenkrát na záchodě a Ničivá síla vody, chemickými pokusy na určování tvrdosti
vody a zjišťování obsahu minerálních látek v minerálních vodách, prezentacemi na počítači
např. o akvaduktech a pracemi: výtvarnými,
literárními a rukodělnými. Vybraní jedinci
jednotlivých tříd prezentovali své připravené
výstupy před žáky školy a mnozí zjistili, že to není
tak jednoduché. Tělocvična byla vyzdobena
plakáty, které jsme vyrobili a které jste si mohli
prohlédnout i vy po ukončení akce.
Chtěla bych pochválit a poděkovat všem,
kteří se zapojili za obrovské nasazení při práci.
Byla to naše první konference a dopadla velmi dobře. Nyní budou práce žáků instalovány
v prostorách školy a budou tak přinášet poučení i nadále. Věřím, že si žáci uvědomili, že voda
je dar, který musíme chránit. A také to, že: „Všechna voda, která kdy na Zemi byla, na ní už je
– právě teď.
Mgr.Jaroslava Ratajová
Foto: Eva Ilková

Noc s Andersenem
30. března proběhla v místním Obecním domě akce “Noc s Andersenem”, zúčastnilo se jí
24 dětí z 5. a 6. tř. Na organizaci se podílely Mgr. Šárka Kupková, Mgr. G. Prchalová a
knihovnice Marie Miková. Pro děti byly připraveny různé úkoly, četba knih a hlavně přespání v
zasedací místnosti. Na závěr obdržely certifikát a na památku záložku do knížky, kterou
vyrobila a věnovala dětem ing. Magda Birtková, která nás na úřadě také navštívila.
Mgr. G. Prchalová
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Fotbalovému klubu SK Bohuslavice začala v dubnu jarní část sezóny 2011/2012. První
zápasy sehrála kromě žáků všechna mužstva.
„A“ mužstvo začalo jarní část sezóny místním derby s vedoucím celkem 1. A třídy,
Bolaticemi. Domácí představili dvě posily – kanonýra Tomáše Kretka a bývalého prvoligového
hráče a nyní asistenta trenéra Baníku Ostrava Daniela Tchuře. Hráči Bolatic však neponechali
nic náhodě a s přehledem si odvezli 3 body za vítězství 0:3. V prvním poločase se trefili Staněk
a Sebrala. Ve druhém poločase pečetil výhru hostů z penalty Březovský.
„B“ mužstvo přivítalo na domácím hřišti rezervní celek Háje ve Slezsku. Hosté se ujali
v prvním poločase vedení 0:2. Následně zkorigoval na jednobrankový rozdíl Tomáš Král. Do
konce prvního poločasu však hosté odskočili opět na dvoubrankový rozdíl. I když byl druhý
poločas ve znamení snahy domácích po zkorigování výsledku, žádná šance již k brance nevedla
a hráči Háje ve Slezsku si odvezli 3 body za výhru 1:3.
Dorostenci prohráli své první jarní utkání na hřišti Bolatic 10:2.
Informace o klubu, aktuality, fotografie, rozlosování a výsledky naleznete na
internetových stránkách SK Bohuslavice http://www.skbohuslavice.cz/
Jiří Kocián

Mistr Fide, šachista Tadeáš Kriebel vybojoval dvě zlaté medaile
Mladík z Bohuslavic, student
hlučínského gymnázia J. Kainara,
Tadeáš Kriebel vypálil o poslední
letošní zimní sobotě všem svým
šachovým
soupeřům
rybník.
Od pátku 9. 3. 2012 do soboty
17. 3. 2012 probíhalo v Koutech nad
Desnou Mistrovství České republiky
juniorů (nar. 1994 a ml.) a dorostenců
(nar. 1992 a ml.) v šachu pro rok 2012
a to v jednom souběžném turnaji.
Ve vyrovnaném klání, hraném
na jedenáct partií, prokázal Tadeáš
nejlepší formu ze všech účastníků a
ziskem devíti bodů z jedenácti (ani
jednou neokusil hořkost porážky) se
tak stal juniorským a zároveň i
dorosteneckým přeborníkem České
republiky v šachu pro rok 2012. V pořadí to byla již čtvrtá přebornická zlatá medaile, kterou si
talent pod vedením šachového velmistra Vladimíra Tally odváží z Koutů nad Desnou.
Leo Vitásek
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Řádky z ledního hokeje
Po delší odmlce přinášíme čtenářům Zpravodaje aktuality z ledního hokeje.
Hokejistům HC Buldoci Bohuslavice se v uplynulých zápasech AHL opět výsledkově
dařilo. Z posledních jedenácti utkání odešli poraženi pouze dvakrát a tím dokázali uhájit
průběžné první místo v tabulce. Do konce letošního ročníku AHL zbývá jednotlivým mužstvům
odehrát průměrně pět utkání. Věřme tedy, že naši hokejisté náskok na prvním místě uhájí a
odnesou si pohár za celkové vítězství v soutěži.
Výsledky:
HC Bohuslavice – HC Sršni Píšť
11:0
HC Bohuslavice – HC Štěpánkovice
7:1
HC Bohuslavice – HC Pneu Jaktař
8:3
HC Bohuslavice – HC Derby Kouty
1:4
HC Bohuslavice – HC Hlučín
10:2
HC Bohuslavice – HC Mexiko
9:7
HC Bohuslavice – HC Kozmice
13:0
HC Bohuslavice – HC Markvartovice
4:5
HC Bohuslavice – HC Otice
6:4
HC Bohuslavice – HC Hať
7:3
HC Bohuslavice – HC Zábřeh
6:1
Průběžná tabulka 9. ročníku AHL:
1. HC Bohuslavice
2. HC Markvartovice
3. HC Derby Kouty
4. HC Zábřeh
5. HC Bolatice
6. HC Horní Lhota
7. HC Kozmice
8. HC Otice
9. HC Čas Mančaft
10. HC Mexiko
11. HC Hať
12. HC Isotra
13. HC AZ Pneu Jaktař
14. HC Hlučín
15. HC Monaco Kouty
16. HC Štěpánkovice
17. HC Sršni Píšť

27
29
26
27
28
26
26
27
28
27
25
24
27
27
26
27
27

21
17
16
15
15
13
13
14
12
9
11
10
10
7
7
5
1

2
4
5
4
3
4
4
2
5
6
2
4
3
6
5
3
0

4
8
5
8
10
9
9
11
11
12
12
10
14
14
14
19
26

190:79
128:89
123:70
148:121
143:108
119:98
141:126
116:109
114:101
140:121
108:98
99:98
110:136
104:138
72:104
73:148
51:235

44
38
37
34
33
30
30
30
29
24
24
24
23
20
19
13
2

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěže a
rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián
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BOHUSLAVICE OPEN 2012
Pěknou úrodou šachistů s tituly velmistrů
a mistrů a rekordní účastí hráčů, se mohl pyšnit
letošní dvacátý sedmý ročník šachového turnaje
Bohuslavice open 2012, který se uskutečnil v
sobotu 24. 3. 2012 v místním Kulturním domě.
Oproti předešlému ročníku ten letošní
zaznamenal nárůst počtu šachuchtivých o téměř
padesát procent. Že se něco významného děje
bylo pro místní občany poznatelné z naplněného
parkoviště osobními auty. V devět hodin ráno
čítala
startovní
listina
téměř
stovku
přihlášených. Nakonec se po jejím uzavření do
prvního kola s vervou vrhlo devadesát tři borců.
Velmistři byli tři, mezinárodní mistři čtyři, fide
mistrů bylo šest a hráčů s elem nad dva tisíce
bodů bylo téměř dvacet čtyři. Mezi účastníky
byl i čerstvý juniorský a dorostenecký přeborník
České republiky, FM Tadeáš Kriebel a druhý
junior z téhož mistrovství, IM Vojta Plát.
Takové obsazení historie turnaje nepamatuje.
Nejlépe se dařilo novoborskému GM
Cvekovi, který si s přehledem odvezl palmu
vítěze v podobě zalepené obálky. Nezklamal ani třinečák IM Plát, kterému o bod zpět patřila
druhá příčka a trochu si tak i „vyřídil čerstvé účty“ s FM Krieblem z posledního juniorského a
dorostenecké MČR, kdy skončil za ním. Mezi bohuslavickými občany se stal již popáté za
sebou přeborníkem obce FM Kriebel. Zkrátka nepřišli ani ti nejmenší a nejmladší. Odměněných
bylo dvacet čtyři, tedy všichni od ročníku 1994 včetně IM Pláta. Ten také při zjištění, že
v cenovém fondu je i živá kačena, o ní projevil silný zájem, ale nakonec se z pochopitelných
důvodů rozhodl pro finanční cenu a nákup opeřence asi v nějakém marketu. Univerzálního
modrozeleného kačera Pepu si v krabici odnesl kopřivnický Pavel Káňa. Univerzálního proto,
že dárce vodního zvířete sliboval, že tato rasa (kujaga) je velmi vhodná nejen jako skvělý hlídač
baráku, skvělý bojovník proti slimákům na zahradě, které s chutí pojídá, ale také se velmi hodí,
ač je kapku mastnější, na pekáč do trouby. Káňa, dle svého vyjádření, si chce založit chovnou
stanici kačen, což však se samcem, který nesnáší vejce, může být krajně komplikované……
Turnaj měl spád, nedošlo k nijakému zásadnímu zádrhelu, který by musel rozhodčí 1. tř.
pan Gemsa a pořadatelé řešit, což spolu s příjemným prostředím hracího sálu velmi přispělo
k přátelské atmosféře této sportovní akce. Za to samozřejmě patří i poděkování všem
účastníkům.
Turnaj o přeborníka Bohuslavic Celkové umístění v turnaji
1. FM Kriebel Tadeáš
10
6 bodů
2. Blokscha Vladimír
56
4,5 bodů
3. Benek Jiří
70
3,5 body
atd.
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Konečné pořadí šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2012
Poř.
Jméno
Rtg Klub
Body BH.
1
GM Cvek Robert
2539 1. Novoborský ŠK
8
51
2
IM Plát Vojtěch
2417 TŽ Třinec
7
55
3
Banasik Krzysztof
2224 TJ Město Albrechtice/PL
7
54½
4
GM Velička Petr
2462 ŠK Labortech Ostrava
7
53½
5
FM Břečka Ivan
2316 TJ Mittal Ostrava
6½
54
Beskydská šachova škola
6
IM Vesselovsky Serguei 2365
6½
53½
o.s.
7
IM Michenka Jozef
2337 ŠK Labortech Ostrava
6½
51
Beskydská šachová škola
8
IM Jasný Stanislav
2334
6½
50½
o.s.
9
Kondula Dominik
1882 VOKD Poruba
6½
40½
10 FM Kriebel Tadeáš
2330 Bohuslavice
6
53
atd.
Bez pomoci sponzorů se žádná takováto akce neobejde. Velké poděkování patří
Obecnímu úřadu Bohuslavice za vytvoření skvělého zázemí s cenovou podporou, firmám
CANIS Prosper Bohuslavice za nádherné poháry, GOBE, s.r.o. Píšť za koláče, VEHA, s.r.o. za
ceny, Šachovému klubu Dolní Benešov za hrací soupravy, KOZÁK-Tour za cestu do světa,
Restauraci CENTRUM a dále Doc. RNDr. Kučerovi Ph.D., JUDr. Krčmářovi, Ing. Režnému, J.
Veverkovi a mnoha dalším za věcnou i finanční podporu.
Závěrem lze jen dodat, že největší odměnou pro pořadatele byla spokojenost samotných
účastníků turnaje s celou akcí a zájem o účast v příštím ročníku.
Kompletní informace o turnaji (celková tabulka) můžete najít na:
http://chess-results.com/tnr66451.aspx?art=1&rd=9&lan=1
Rudolf Kriebel

Řádky z házené
V březnu hrály naše děvčata pouze dvě utkání. Sokol Poruba se utkal 4. 3. 2012 se
silným Zlínem – kde je Sportovní centrum mládeže, a který v celé soutěži ztratil pouze dva
body. Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Již v 9. minutě jsme prohrávali o 5 branek, pak ale
naše hráčky přidaly a v poločase jsme se dotáhli na rozdíl jedné branky. Začátek druhého
poločasu nám vyšel nad očekávání, velký podíl na tom měla v brance Nikola Stefková, skóre
jsme srovnali a v 50. minutě dokonce vedli o 4 branky. Utkání se nám nakonec nepodařilo
dovést do vítězného konce, ale remíza 24:24 pol. (12:11) je pro náš mladý tým velkým
úspěchem. Branky: Anna Pudichová 8 br, Janošová Marie 6 br.
Ve druhém utkání nás čekal doma poslední tým HC Kunovice, se kterým si naše hráčky
hladce poradily 31:9 pol. (15:5). V tomto utkání nezasáhla do hry pro zranění Nikola Stefková a
tak jí v brance nahradila Anička Pudichová. Branky – M. Janošová 7 br.
Další utkání následuje 1. 4. 2012 doma s družstvem Jiskra Otrokovice. Bude to souboj o
4. místo.
Podrobnosti na stránkách:
http://www.svaz.chf.cz/discussion.aspx?contentid=62
Petr Janoš
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Náboženský život – historie kostelů (1.)
Začínáme nový cyklus článků s náboženskou
tématikou. Budeme poznávat kostely v okolních
vesnicích, jejich historii, architekturu a jejich zasvěcení
patronům. A kde jinde začít, než v Dolním Benešově,
protože historie naší farnosti je úzce spojena s historií
benešovské farnosti a jejím kostelem. Celá staletí byla
naše obec součástí farnosti Benešov. Kostel
v Bohuslavicích byl spravován benešovskými faráři
přesto, že k našemu kostelu náležely obce Bělá, Závada i
Kozmice.
Kostel v Dolním Benešově se začal stavět v roce
1678 jako jednolodní stavba a nahradil dřívější dřevěný
kostel, který byl ve velmi chatrném stavu a hrozil
zřícením. V Benešovské kronice je první zmínka o
kostelu v roce 1691. Píše se, že kostel je postaven
z kamení, završen klenbou. Má kazatelnu, tři oltáře a
varhany a v přední části vpravo sakristii a vlevo kapli.
Vnitřní výzdoba je barokní a pochází z poloviny 18.
století. Věž kostela byla přistavěna až v letech 1861 až 63. Věž byla dříve také dřevěná.
Na venkovní zdi kostela můžeme vidět tři náhrobní kamenné desky majitelů
benešovského panství. Jsou datovány do let 1563, 1573 a 1585.
Kostel je zasvěcen svatému Martinu.
Mimo tento kostel můžeme v D. Benešově na konci města směrem na Opavu najít i další
církevní stavbu, kapli sv. Kříže. Ta je postavena v 19. století ve slohu novo gotickém.
Leo Dominik, kronikář

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimž je více než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího
věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími.
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů.
3) Minulost a současnost češtiny.
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky v
Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými informacemi
a zážitky.
Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně:
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě,
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz
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Mohlo by Vás zajímat
Zhruba před rokem probíhalo v celé naší republice Sčítání lidu, domů a bytů. Toto sčítání
odhalilo ve společnosti řadu nových trendů, které přineslo posledních deset let, tedy od
posledního sčítání, které proběhlo v březnu roku 2001. Podle prvních předběžných výsledků
sčítání v Česku rychle přibývá cizinců, kteří tu žijí dlouhodobě. Roste počet vysokoškoláků i
lidí bez vzdělání, ubývá manželství, přibývá rozvodů, výrazně se mění vlastnictví bytů i způsob
jejich vytápění. Ukazuje se také, že lidé chrání své soukromí více než v minulosti, když hojně
využívali možnost, že nemusí na dobrovolné otázky o národnosti a víře odpovídat.
Tato tisková zpráva komentuje nejvýznamnější změny ve společnosti zjištěné sčítáním
lidu, detailní informace a čísla jsou pak uvedeny v doprovodných tabulkách přístupných na
www.scitani.cz. Všechna data se vztahují k 26. březnu 2011.
Určitě i Vy se pak ptáte, jaké výsledky přineslo sčítání v naší obci. Níže přinášíme
několik tabulek, které se týkají konkrétně obce Bohuslavice. Všechna níže uvedená data ke dni
26. 3. 2011 jsou pouze předběžná a pocházejí z veřejné databáze ČSÚ.
Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
Bohuslavice - obec/město
(okr. Opava)
Období: 26. 3. 2011
26. 3. 2011 1. 3. 2001
Obyvatelstvo celkem
muži
v tom pohlaví
ženy
trvalý
v tom druh
pobytu

dlouhodobý

z celku cizinci
Narození v obci trvalého
bydliště

3. 3. 1991

1 635
826
809
1 634

1 568
775
793
1 567

1 499
743
756
1 499

1

1

.

3

3

.

1 054

1 076

1 050

Obyvatelstvo podle věku
Bohuslavice - obec/město (okr. Opava) Období:
26. 3. 2011
Obyvatelstvo celkem

v tom
ve věku

celkem
0 - 14 let muži
ženy
celkem
15 - 64 let muži
ženy
65 a více celkem
let včetně muži
nezjištěno ženy

1 635
255
134
121
1 161
596
565
219
96
123

1. 3. 2001
1 568
288
146
142
1 074
551
523
206
78
128

26. 3. 2011
3. 3. 1991
1 499
318
148
170
997
533
464
184
62
122
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Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Bohuslavice - obec/město
(okr. Opava)
Období:
26. 3. 2011
Muži celkem
z toho

svobodní
ženatí
rozvedení
ovdovělí

Ženy celkem
z toho

svobodné
vdané
rozvedené
ovdovělé

26. 3. 2011

1. 3. 2001

826
368
405
36
17
809
282
400
35
92

3. 3. 1991

775
342
392
24
17
793
280
396
18
97

743
393
756
388
-

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Bohuslavice - obec/město (okr. Opava)
Období:

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
základní vč.
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez
maturity)
z toho
nejvyšší
úplné střední (s
ukončené maturitou) a vyšší
vzdělání odborné včetně
nástavbového
vysokoškolské
bez vzdělání

26. 3. 2011

26. 3. 2011

1. 3. 2001

3. 3. 1991

1 380

1 280

1 181

288

373

529

553

571

463

386

269

149

111
6

49
5

32
-

Jak se tedy změnila situace v naší obci ve výše uvedených ukazatelích od roku 2001? Počet
obyvatel naší obce se za deset let zvýšil o 67 osob, což je zhruba stejně jako v předešlém desetiletém
období. Zajímavý je, oproti celorepublikovému počtu, poměr mezi muži a ženami, kdy poprvé
v loňském roce převýšil o 17 mužů počet žen, které žijí v obci. V předešlých letech bylo v naší obci
vždy více žen než mužů, a to v roce 2001 o 18 žen a v roce 1991 o 13 žen.
Bohužel i v naší obci obyvatelstvo stárne. Od roku 2001 poklesl počet dětí od 0 do 14 let o 33
dětí a zároveň stoupl počet nejstarších obyvatel o 13 osob. Zajímavostí je i to, že pouze v nejstarší
kategorii obyvatel převyšuje počet žen počet mužů. Jak mezi dětmi, tak i mezi ekonomicky činným
obyvatelstvem je více mužů než žen. Dle těchto čísel se tedy rodí v naší obci v posledních letech více
chlapců než děvčat a tento trend ve všech těchto ukazatelích je stejný v rámci celé České republiky. Jen
pro zajímavost, v ČR za období předešlých deseti let klesl počet dětí od 0 do 14 let o 127192 dětí.
I v naší obci přibývá počet rozvedených, a to jak mužů, tak i žen, i když nárůst není nijak
vysoký. Je velmi povzbudivé, že vzrůstá mezi našimi obyvateli vysokoškolsky a středoškolsky (úplné
střední s maturitou) vzdělaných lidí a ubývá osob, které mají pouze základní vzdělání.
Další tabulky s předběžnými výsledky přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
Eva Ilková
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Společenská kronika – naši jubilanti v dubnu 2012
Pchálková Edeltrauda
Murcin Peter
Vaňáková Anna
Hurná Magdalena
Blokschová Kristina
Šimová Jana
V tomto měsíci oslaví rovněž významné
společné jubileum – zlatou svatbu – manželé
Anna a Štefan Štefaňákovi.
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme. Manželům Štefaňákovým
přejeme navíc i 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:
Internetové stránky obce:
Webová stránka školy:
E-mail:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
www.zsbohuslavice.cz
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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Okénko do historie – Letiště u Dolního Benešova
V roce 1928 bylo vybudováno u Dolního Benešova letiště Aeroklubu Ostrava. Mělo
plochu 1000x800 m a rozlohu asi 77 ha. Z velké části se přitom nacházelo na katastru
Bohuslavic. Z Dolního Benešova k němu vedla zvláštní silnice. Velkou zásluhu na jeho vzniku
měl velitel opavské posádky divizní generál Jindřich Hanák, po němž bylo letiště pojmenováno.
Slavnostní otevření letiště se konalo 2. září 1928.
Letiště
sloužilo
pro
sportovní a vyhlídkové lety, od
počátku však byla snaha využít jej
i pro normální leteckou dopravu,
umožňující spojení Ostravy a
Opavy s Prahou a Brnem.
Příležitostně zde na svých cestách
přistávaly různé významné osoby.
Od počátku zde byly budovány
letecké hangáry a další zařízení
pro provoz letiště. Vlastník letiště
Masarykova letecká liga za tím
účelem nabízela letiště státu a ten si jej od 1. ledna 1932 pronajal. V ovzduší tehdejší velké
hospodářské krize však na zahájení letecké dopravy nebyly podmínky. Od roku 1934 se o
letiště zajímalo také ministerstvo národní obrany, po němž byla žádána úhrada dluhů, vzniklých
při budování letiště, současně však byla snaha využít jeho plochy i pro potřeby obrany státu
v souvislosti s ohrožením ČSR ze strany hitlerovského Německa. V r. 1935 se plánovalo
otevření letiště pro osobní přepravu, ale kvůli pokračující krizi z toho opět sešlo. Místo toho zde
byl v r. 1936 zřízen četnický letecký oddíl. Od 1. června 1936 byl veškerý provoz na letišti
z důvodů utajení (blízkost hranice s Německem) dočasně zastaven. V druhé polovině roku byl
provoz četnických leteckých hlídek na letišti zase obnoven a trval zde až do září r. 1938.
Po okupaci Hlučínska hitlerovským Německem bylo letiště zabráno pro potřeby
leteckého Kampfgeschwarmu 751 Edelweiss z Ingolstadtu. V r. 1939 došlo k nové úpravě
letiště. V letech 1941 – 1942 zde byly přistavěny baráky pro letce. Zprvu bylo na letišti
umístěno jen několik letadel, pravděpodobně pro běžnou hlídkovou službu, ale na podzim 1943
se zde začal provádět výcvik frekventantů německé letecké školy, ubytovaných v počtu asi 500
osob v kasárnách v Hlučíně. Když se na jaře 1945 přiblížila fronta, byly stíhačky z letiště
nasazeny do bojů. Před příchodem Rudé armády bylo letiště zčásti evakuováno, ale některá
letadla byla zničena bombardováním. Jejich zbytky byly odstraňovány ještě 23. března 1947.
Od 17. dubna do 15. července 1945 sloužilo letiště pro potřeby Rudé armády. Pak bylo
formálně předáno československé armádě a od 4. května 1946 opět bylo využíváno pro
leteckou školu. Při redislokaci vojenských útvarů v 1. polovině 50. let armáda letiště opustila a
nadále sloužilo pro potřeby Svazarmu na výcvik ve sportovním létání. V r. 1957 v souvislosti
s postupnou likvidací letiště v Ostravě – Hrabůvce se uvažovalo o rozšíření letiště, aby mohlo
sloužit i pro event. potřeby armády, ale nakonec byla jako ekonomicky výhodnější zvolena
varianta vybudování nového letiště Krajského aeroklubu Ostrava v Zábřehu u Hlučína.
V důsledku toho bylo letiště během roku 1958 zrušeno a jeho zařízení byla postupně
likvidována.
Václav Štěpán
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