číslo 240
Vážení spoluobčané,
současně
s posledním
zpravodajem
v letošním
roce
dostáváte do každého rodinného
domu kalendář na nastávající
jubilejní rok 2013. V tomto roce si
připomeneme 725 let od první
písemné zmínky o naší obci.
Očekávám, že historické fotografie
vyvolají váš zájem o minulost naší
vesnice. Uvítáme zapůjčení vašich
historických fotografií, abychom
mohli uspořádat u příležitosti
zmiňovaného jubilea výstavu a
ilustrovat připravovanou knihu
„Dějiny obce Bohuslavice“, jejíž
vydání plánujeme na příští rok.
Vyslovuji poděkování všem, kteří
se zasloužili o to, aby vás tento
kalendář doprovázel po celý příští
rok a mohli s ním prožívat jen
šťastné a radostné chvíle.
Nástup zimy se sněhem a
mrazem, který nás velmi překvapil
na konci října, trval pouze tři dny a
neměl své pokračování v listopadu.
Sychravé počasí s deštěm nás
provázelo v první polovině měsíce,
bohužel
zrovna
po
dobu
rekonstrukce části kanalizace na
ulici Okružní. Pak přestalo pršet a
teploty se pohybovaly do 12 °C.
Nástup zimy je předpovídán na
přelom listopadu a prosince.
Příznivé
počasí
však
neumožňovalo příjemný pobyt
venku.
Naše
vesnice
byla
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v některých listopadových dnech zahalena do mlhy. Kouř z domů, ve kterých občané topí
pevnými palivy, zplodiny z dopravy a inverze způsobily smog. Vzduch zapáchal a nebylo
těžké odhadnout, že limity koncentrace škodlivin byly určitě několikanásobně překročeny.
Doporučuji, aby každý kdo zatopí v kotli, se šel podívat ven na to, co vypouští z komínu do
ovzduší a jaký to má dopad na nejbližší okolí. Vysoká cena plynu a současná horší
ekonomická situace má za následek, že téměř všichni šetří na horší časy. Spalují snad všechno,
co hoří a zhoršují ovzduší v obci. Nehledí na ztrátu nebo ohrožení svého zdraví a zdraví svých
dětí. A odnášejí to především děti a staří a nemocní lidé. Aby situace byla alespoň o něco
lepší, vyzývám vás všechny: „Nespalujte odpady, zejména plasty“. A dále, pokud možno
netopte pevnými palivy v době inverze, ale pro zlepšení stavu ovzduší, topte plynem. Bude to
sice dražší, ale lépe se nám všem bude dýchat. Všichni zdraví lidé mají nespočetně potřeb a
přání a na jejich splnění potřebují peníze, které se dají ušetřit i tím, že budou lhostejní k
životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Nemocný člověk, ten chce především jednu věc a to je
zdraví, které se však ve většině případů nedá koupit a ušetřené peníze jsou mu zcela zbytečné.
Máme za sebou předposlední měsíc letošního roku, ve kterém jsem zaznamenal velmi
úspěšné společenské akce. Folklórní soubor Vlašanky z Bohuslavic vystoupil na tradičním
setkání folklórních souborů Hlučínska „Kolaja“ v Hati. Jsem velmi rád, že se řadíme k těm
obcím, ve kterých se zachovává hlučínské nářečí, zvyky a kroje. Slavnostními závěrečnými
kolonami byly ukončeny oba taneční kurzy pro mladé začátečníky a pokročilé. Stále
narůstající zájem je o Bohuslavické rockobití. Slavnostní valnou hromadou oslavil 80. výročí
svého založení SK Bohuslavice. V obřadní síni obecního domu jsme slavnostně pokřtili
básnickou prvotinu Martina Vitáska „Hlubiny nekonečna.“ Nádhernou výstavou „Kouzlo a
vůně perníků“, kterou navštívil mimořádně velký počet spoluobčanů i hostů, jsme se přehoupli
do posledního měsíce v roce.

Placená inzerce
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Předvánoční dobu se svou kouzelnou atmosférou očekávání Vánoc si připomeneme
v neděli 9. 12. 2012 v kostele Nejsvětější Trojice adventním koncertem Mládežnického
dechového souboru z Dolního Benešova pod vedením Richarda Nováka. Dobrovolná sbírka
bude určena na opravu fresek. Začátek byl stanoven na 14.30 hod. Sobota 15. 12. 2012 bude
patřit tradičnímu jarmarku u kulturního domu. A vyvrcholením adventu bude Štědrý den
s divadelním představením Živého Betlému na farní zahradě s možností převzetí poselství
Betlémského světla do našich domovů. Na druhý vánoční svátek 26. 12. 2012 na sv. Štěpána
je už tradičně připravován Vánoční koncert scholy a chrámového sboru. Na své si přijdou i
příznivci sportu, pro které budou uspořádány turnaje v nohejbalu a stolním tenise.
Poslední letošní jednání obecního zastupitelstva, na které jste všichni srdečně zváni, se
uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2012 v 17. hod v obřadní síni obecního domu. O všech
připravovaných akcích se můžete informovat prostřednictvím aktualit na webových stránkách
obce. Budou rovněž plakátovány na vývěskách a hlášeny v místním rozhlase.
Na závěr děkuji všem členům obecního zastupitelstva, pracovníkům obecního úřadu,
pošty, obchodů a restaurací, všem živnostníkům a podnikatelům, majitelům a zaměstnancům
společností a firem, které působí v obci. Dále děkuji p. ředitelce, učitelům a všem
zaměstnancům Základní školy a mateřské školy u nás v obci, duchovnímu otci Kazimíru
Bubovi a všem aktivním lidem ve farnosti, spolkům a organizacím a všem aktivním
spoluobčanům za nezištnou práci
pro obec a ostatní spoluobčany, za
hospodářský,
společenský
a
kulturní přínos, za udržování
čistoty a pořádku i příznivé
atmosféry a přátelských vztahů a
zvyšování úrovně života. Děkuji
všem, kteří připravují, organizují a
pořádají společenské, kulturní a
sportovní akce a setkání, i vám,
kteří tyto akce navštěvujete.
Myslím si, že se nám daří vytvářet
společně živou obec, ve které rádi
spolu žijeme.
Nechť se vám podaří prožít
adventní dobu bez stresů a
všudypřítomného spěchu a shonu.
Prožijte krásné Vánoce plné lásky,
radosti, pohody a vzájemného
porozumění
v kruhu
svých
blízkých. A do nového, pro naši
obec jubilejního, roku 2013 přeji
všem hojnost Božího požehnání,
zdraví, splnění všech nadějných
očekávání, radost v srdci a mír
v duši, klidný a spokojený život
v našich rodinách, obci i republice.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 24. jednání dne 19. 11. 2012 zabývala následující
problematikou:
Zahájení
Kontrola usnesení
Výsledky hospodaření obce za 01-10/2012, výnosy daní za 01-10/2012
Návrh rozpočtu na rok 2013, návrh investiční výstavby, návrh rozpočtu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice, dotace spolkům a organizacím působícím v obci
5. Rozpočtový výhled
6. Vodné a stočné na rok 2013
7. Pojištění nářadí a inventáře v dílně
8. Smlouva o výpůjčce kontejnerů na papír s EKO – KOM
9. Návrh smlouvy o právu provést stavbu – el. přípojka pro nový RD Roman Theuer
10.Nabídka pozemku k prodeji, v obci Bohuslavice
11.Investiční výstavba – stavby:
 Rekonstrukce ul. „U Kovárny“, přesun na jaro 2013
 Přeložka kanalizace na ul. Školní, zahájeno stavební řízení, přesun realizace na jaro
2013
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, návrhy na úpravy dopravního zklidnění silnice
III/46819
Projektová dokumentace:
 Územní plán obce Bohuslavice, schválení zadávacích podmínek výběrového řízení
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů
vytápění, výběrové řízení na dodavatele, schválení SOD na výkon technického
dozoru investora
 Informace o uzavření smlouvy na zpracovatele „Studie proveditelnosti přírodě
blízkých opatření na území obce Bohuslavice“
 Dům pokojného stáří Vincence Hurníka, dokumentace pro realizaci a výběr
dodavatele
 Komunikace Záhumenní, stanovisko komise místního rozvoje
 KD, realizace nové el. přípojky
 Obnova zeleně v obci, vyhlášení výzvy na předložení žádosti o dotaci, osazení
stromy před hřištěm
 Vypracování žádosti o dotace
Oprava obecního majetku:
 Oprava kanalizace na ul. Opavské a Okružní
12.Organizační věci:
Inventarizace obecního majetku
Informace o Komplexních pozemkových úpravách
Pronájem hospodářské budovy u obecního úřadu
Informace ze sněmu a rady Sdružení obcí Hlučínska
1.
2.
3.
4.
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MAS Hlučínsko, dotace MS kraje na vypracování „Strategie území Místní akční
skupiny Hlučínsko“
Převod hrobu č. 347, Zdeněk Děkánek
Divadelní představení v Ostravě, nabídka
Odměny za celoroční práci a kulturně – společenskou činnost v obci
Sociální pomoc
Město Dolní Benešov, Děti - dětem
Zpravodaj obce Bohuslavice, návrhy grafiky
Poděkování obci Bohuslavice za občerstvení pro účastníky mezinárodního
cyklovýletu
Návrh termínů na jednání rady a zastupitelstva obce Bohuslavice
Kulturní akce v prosinci
13. Diskuze:
Zajištění výstavy „Kouzlo a vůně perníků“
Slavnostní valná hromada SK Bohuslavice k 80. výročí založení klubu
Zimní údržba chodníků a místních komunikací
Zajištění adventního, předvánočního jarmarku
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích děkuje všem občanům za podporu
na akcích pořádaných hasiči v roce 2012 a do nadcházejícího roku 2013 přeje
hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání, osobních a pracovních úspěchů.
výbor SDH
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Důležité informace
Návrh rozpočtu na rok 2013
Na posledním jednání obecního zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 12.
2012 v obřadní síni bude předložen ke schválení návrh rozpočtu na rok 2013. Sestavení
návrhu rozpočtu bylo velmi složité, protože byl do poslední chvíle upravován státní rozpočet a
nejsou ještě schváleny všechny zákony, které mají vliv na hospodářský vývoj a daňovou
výtěžnost. V příštím roce očekáváme příjmy vč. dotací ve výši 30.938 tis. Kč. V příjmech je
zahrnuto i navýšení finančních prostředků na základě nového rozpočtového určení daní. Není
však s ohledem na nejistý ekonomický vývoj v plné výši podle kalkulačky Ministerstva
financí, ale úměrně snížený. Kalkulované vysoké výdaje ve výši 41.798 tis. Kč nejvíce
ovlivnila připravovaná stavba „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdrojů vytápění“. Vysoké investiční náklady této stavby a snaha i nadále
připravovat projekty a investovat do dalších oblastí nás nutí k očekávanému zůstatku
z letošního roku ve výši 7.860 tis. plánovat i úvěr ve výši 3,000 mil. Kč. Výše úvěru bude
závislá na investičních nákladech, které vzejdou z veřejné soutěže na dodavatele výše uvedené
stavby. Návrh rozpočtu je vč. seznamu připravovaných investičních akcí, plánovaných
projektů a rozhodujících oprav obecního majetku vystaven na webových stránkách na úřední
desce. Jeho schválenou podobu vám přineseme v lednovém zpravodaji.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Veřejné zakázky
Na webových stránkách obce byl založen na úřední desce odkaz „Veřejný profil
zadavatele“, který je určen pro uchazeče veřejných zakázek, které zadává naše obec
Bohuslavice. Zájemci o veřejné zakázky si na tomto odkazu mohou stáhnout zadávací
podmínky veřejné zakázky a zadávací dokumentaci. Pro ostatní uchazeče, kteří nemají
elektronický přístup, jsou zadávací podmínky a dokumentace vyvěšeny na úřední desce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Úhrada vodného za rok 2012
Vzhledem ke změně DPH k 1. 1. 2013 a záměru obce upravit v souladu
s platnými zákony a vyhláškami od 1. 1. 2013 smluvní vztah na dodávku pitné vody a
odvádění odpadních vod bude proveden v prvních dnech nového roku správcem vodovodu
odečet vodoměrů a vyfakturována spotřeba k 31. 12. 2012.

Pracovní doba na Obecním úřadu Bohuslavice na Vánoce a Nový rok
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Bohuslavice bude v době od soboty
22. 12. 2012 do úterý 1. 1. 2013 včetně pro veřejnost uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
V době mezi svátky budou vykonávány jen činnosti nezbytné pro chod úřadu. V případě
mimořádné události nebo neodkladné nutnosti volejte mobil starosty Ing. Kurta Kociána
724 184 394.
Karla Krupová
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Návrh
Realizace staveb, zpracování projektové dokumentace a opravy
obecního majetku v roce 2013
Stavby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Snížení energ. náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů ÚT
Rekonstrukce chodníků v průtahu obce (Kostel-samoobsluha, KD-samoobsluha)
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
Komunikace U Kovárny vč. přeložky sloupu nn
Prodloužení odbočky z ul. Polní infrastruktura pro RD (Pawlík, Hanske)
Výměna oken v hasičské zbrojnici
Objížďka stř. Moravec
Parkoviště u Hasičské zbrojnice
Parkoviště u samoobsluhy u Kafárně
Výsadba zeleně

Projektová dokumentace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Územní plán obce Bohuslavice
Komunikace ul. Horní vč. infrastruktury
Rekonstrukce Komunikace Záhumenní
Infrastruktura pro nové RD, p.č. 1554/10 vč. přeložky stáv. kanalizace ul. Na Svahu
Studie proveditelnosti opatření na území obce Bohuslavice (dokončení v roce 2014)
Prodloužení komunikace Školní
Projektová dokumentace Opravy chodníků na ul. Opavské
Studie rozšíření hřbitova
Splašková kanalizace a ČOV Bohuslavice (jen v případě získání dotace)

Opravy obecního majetku (součást nákladových položek rozpočtu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oprava povrchu místních komunikací
Záchytné žlaby (Ul. Polní a Dolní)
Čištění Bohuslavického potoka
Oprava břehů na ul. Družstevní
Čištění, prohlídka a oprava kanalizace u Kulturního domu a Okružní
Špakovský rybník a rybník „Na točně“ (oprava břehů)
Oprava chodníků v průtahu obce, kaluže – průběžně
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Výzva pro neplatiče
Stále jsou mezi námi občané, kteří odebírají vodu, nechávají vyvážet popelnice a za
poskytnuté služby nezaplatí. Nepomáhají opakované výzvy a nabídka na dohodu o splátkovém
kalendáři. Sledování a opakované výzvy nás stojí zbytečný čas i peníze. Vyzývám vás proto,
abyste si ve vlastním zájmu ověřili, zda máte uhrazeny všechny dluhy. Pokud tomu tak není
tak očekávám, že se dostavíte nejpozději do 10. 12. 2012 na obecní úřad za účelem sepsání
dohody o úhradě dluhů. V opačném případě budeme muset, ač neradi, přistoupit k zastavení
vody nebo dluhy vymáhat exekucí.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Objezd zemědělského střediska Moravec
Ve druhé polovině roku uzavřela Opavice a. s. pro veřejnost průjezd střediskem
Moravec z důvodu krádeží soukromého majetku. Možnost uzavření potvrdil i právní rozbor. I
když záměr o uzavření průjezdu byl našemu obecnímu úřadu sdělen už na jaře, nepodařilo se
zajistit buď upuštění od záměru, nebo objížďku Moravce. Situace je komplikovanější o
skutečnost, že středisko Moravec se nachází na hranicích katastrů Dolního Benešova a
Bohuslavic. Od křižovatky ulic K Velkému Dvoru a Opavské u hřiště SK Bohuslavice až po
středisko Moravec nejsou komunikace ve vlastnictví obce Bohuslavice. Navíc je příjezd ke
středisku Moravec ve směru od Bohuslavic od křižovatky u starého letiště po komunikaci
ležící na katastru Dolního Benešova.
Obec zahájila jednání s Pozemkovým fondem ČR, který je vlastníkem stávající parcely
č. 1423/5 o šíři 3m a délce 458 m, po které by mohla vést objízdná trasa. Vzhledem
k nemožnosti trvalého převodu na obec byl dohodnut pronájem. V návrhu nájemní smlouvy
však Pozemkový fond nesouhlasil s umístěním trvalé stavby. Smlouva byla i přesto uzavřena a
probíhalo jednání o možnosti realizace dočasné stavby. Obec zadala vypracování projektové
dokumentace. Při jejím projednávání odbor dopravy MěÚ Hlučín požadoval projekt rozšířit o
světelnou signalizaci příp. návrh tři výhyben, které by však zasáhly do cizích pozemků. Po
zamítnutí světelné signalizace bylo jednáno s Pozemkovým fondem o dalších plošných
nárocích na vytvoření výhyben. Pro PF je návrh řešení dočasnou, časově omezenou stavbou
přijatelným řešením. Doporučuje však problematiku řešit ne dočasnou, ale trvalou stavbou
objízdné komunikace na nové parcele o šíři 6,5 m, která je navrhována v probíhajících
komplexních pozemkových úpravách, a která po jejich schválení bude v majetku obce
Bohuslavice. Předpoklad schválení a zavkladování pozemkových úprav do katastru
nemovitostí je jaro příštího roku. V zimním období je možno vypracovat projektovou
dokumentaci vč. projednání a schválení dotčenými orgány a organizacemi. Po schválení
komplexních pozemkových úprav vyřídit územní a stavební povolení a následně realizovat
stavbu. Zatím není dohodnuto financování ani ověřena možnost získání dotace na stavbu
objížďky. Snahou obce Bohuslavice bude celou záležitost s objížďkou Moravce dotáhnout do
úspěšného konce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Další upozornění občanům
Ani v listopadu nebyli naši občané ušetřeni od pokusů různých lidí dostat se dovnitř
rodinných domků za účelem nabídky zboží nebo služeb. Žádným způsobem nezjistíte, zda se
jedná o poctivého nebo nepoctivého člověka, který se pod různou záminkou chce dostat
dovnitř domu a využít nepozornosti obyvatel k prohlídce nebo ke krádeži peněz nebo cenností.
Dá se očekávat, že podobných pokusů bude v souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky
přibývat. Buďte proto opatrní a pozorní. Uzamykejte hlavní i vedlejší vchody, sledujte
neustále okolí, pozorujte podezřelé neznámé osoby a zapisujte si čísla stojících neznámých
aut. Nepouštějte nikoho neznámého dovnitř rodinných domků, na požádání neměňte peníze a
nic pod nátlakem nepodepisujte. Jen tak předejdeme možným krádežím a podvodům.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Zimní údržba chodníků a místních komunikací
Zimní údržbu průtahu obce (celá ul. Opavská) zajišťuje Správa silnic. Místní
komunikace ve vlastnictví obce bude tak jako v loňském roce zajišťovat pro obec na základě
smlouvy Opavice a. s. p. Hrubý a soukromý zemědělec p. Duda. Chodníky a úseky, které
nejsou průjezdné velkým traktorem, bude zajišťovat obec vlastní technikou. Chodníky na ul.
Okružní a části ul. Polní se nebudou uklízet, rozšíří se komunikace a zlepší se průjezd. Úklid
komunikací v osobním vlastnictví si musí zajistit sami majitelé. Upozorňuji všechny občany,
že i při nejlepší vůli a vstřícnosti se nedá v celé obci uklidit všechen sníh i při souběžném
nasazení techniky dříve jak za dvě hodiny. Není možné plnit individuální požadavky, protože
prvotním cílem je co nejrychleji uklidit celou obec. Očekávám proto a budu hodně vděčný za
jakoukoliv pomoc při úklidu chodníků příp. problematických míst blízko vašich obydlí. Není
možné také vyvážet sníh na komunikace ze svých vjezdů a tím zužovat jízdní pruhy. Rychlost
úklidu celé obce je také závislá na vstřícnosti a ohleduplnosti všech majitelů vozidel.
Uvědomte si, že proto, abychom mohli bez problémů jezdit, musí druzí pracovat v těžkých
podmínkách, večer, v noci, v neděli i v době svátků. Musí být v pohotovosti a dodržovat
životosprávu. Vyzývám vás, abyste parkovali výhradně v garážích nebo na svých pozemcích.
Každé auto stojící v zimním období na místní komunikaci je překážkou, která velmi ztěžuje
zimní údržbu a to se nezmiňuji o možném poškození a s tím spojených nedorozuměních a
komplikacemi. Pokud řidič traktoru musí zvonit u domu a prosit o uvolnění průjezdu pak
neuklízí a celková doba se velmi protahuje. Pokud nemohu výjimečně zaparkovat na svém
pozemku, máme v obci místa, kde při parkování nebudu omezovat úklid sněhu a odjezd je
možný vždy a v každou hodinu. Chce to, jak už jsem napsal výše, jen více ohleduplnosti a
vstřícnosti.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

prosinec 2012

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 240

Stránka 11 z 20

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

Beseda se starostou
Dne 16. 10. 2012 jsme se my třeťáci vydali v rámci výuky PRV do našeho obecního
domu. Přivítal nás pan starosta ing. Kurt Kocián. Vyprávěl nám o historii i současnosti obce
Bohuslavice, ukázal nám kroniky obce. My jsme měli také připraveny dotazy, na které nám
ochotně odpovídal. Každý z nás se zapsal do pamětní knihy a obdržel upomínkové předměty
obce. Velmi se nám tato beseda líbila, hlavně proto, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
věcí. Děkujeme panu starostovi za ochotu a za dárečky, které nám věnoval.
Mgr. Zdeňka Birtková

Návštěva pekárny
V pondělí 5. 11. 2012 jsme jeli
my třeťáci na exkurzi do výrobny
cukrovinek a perníků „Lasákovy
cukrovinky“ do Píště. Tam jsme si
prohlédli přípravnu
těsta,
různé
přístroje,
řezačky,
šlehače,
hnětače,…také jsme si poslechli, jak se
ty různé dobroty vyrábějí.
Šikovné paní pekařky a cukrářky nám
předvedly své umění ve zdobení
vánočních perníčků a různých dalších
cukrovinek.
Potom jsme měli možnost
vyzkoušet si jak vykrajování, tak i zdobení perníčků, které jsme později dostali domů. Jako
dárek jsme obdrželi krásně namalovaný perník Mikuláše.
Chtěla bych moc poděkovat vedení firmy, že nám tuto prohlídku umožnilo, a také paní
Dagmar Svobodové, která pro nás tuto akci zorganizovala a vzorně se o nás starala.
Mgr. Zdeňka Birtková

U nás v 1. třídě
Prvňáčci jsou ve škole jen pár měsíců, ale v naší třídě se stále něco děje. Po počátečním
čtení v Živé abecedě, dostali malí žáci svou první opravdovou učebnici Slabikář.
Ve čtvrtek 22. 11. 2012 se konal v 1.třídě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Jak to děti ve
škole zvládají, se mohli přesvědčit přímo ve vyučování jejich rodiče i prarodiče. Této
možnosti využili ve velkém počtu. Viděli, jakým způsobem děti pracují a jak jsou během
výuky aktivní. Někteří rodiče se účastnili i výuky na interaktivní tabuli. Pro žáky je to velmi
zajímavá forma práce.
V měsíci říjnu probíhal na naší škole sběr papíru. Prvňáčci sbírali opravdu pilně.
Odměnou jim bylo 1. místo v soutěži tříd. Obdrželi výborný dort, na kterém si všichni
pochutnali.
Mgr. Lenka Lasáková, třídní učitelka
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dne 28. 10. 2012 jsme se s dětmi a místní
knihovnou pustili do pečení perníčků v prostorách
ZŠ Bohuslavice. Dětem přišli na pomoc babičky,
maminky i tatínci a moc se jim dílo povedlo. Pekli
jsme také perníčky na výstavu „Kouzlo a vůně
perníku“ a to místní rybník se stromy.
Následující pondělí nás navštívil pan Karel
Ostárek, který nám pomohl se zdobením perníku.
S dětmi jsme si povídali o zážitcích z různých
evropských výstav perníku a nechyběla ani
fotodokumentace.
Tímto bych chtěla poděkovat za spolupráci paní Marii Mikové, všem babičkám,
maminkám a tatínkům za strávený čas s dětmi a také panu Karlu Ostárkovi za krásné a poučné
povídání a zdobení perníku.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Exkurze Praha
Ve středu 24. října navštívili žáci 7. třídy hlavní město. Ve
vyučování měli za úkol napsat dojmy a zážitky z této exkurze. Několik
článků jsme vybrali do obecního zpravodaje, jiné texty a fotografie
z exkurze v Praze budou zveřejněny ve školním časopise Pohodář, který si
můžete stáhnout na internetových stránkách školy.
Dojmy žáků 7. třídy z návštěvy Prahy:
Ve středu 24.10 se naše třída rozhodla jet do Prahy. Museli jsme vstávat brzo ráno, abychom stihli
vlak. Jeli jsme ve vlaku, kde jsme se rozdělili do skupinek tak, jak budeme sedět v kupečku. Byla to
sranda. Za 4 hodiny nám zastavil vlak na hlavním nádraží. Hned jsme se vydali na metro, abychom
se dostali na Pražský hrad. Vydali jsme se do areálu Senátu. Kde byla krásně udržovaná zahrada
s pávy a dalšími zvířaty. Ze zahrady jsme se vydali na expozici Příběh pražského hradu. To bylo taky
velice zajímavé. Byly tam například pohřební závoj manželky Karla IV. a podobně. Pak jsme se
vydali do katedrály sv. Víta a tam nás ohromili krásné vitrážové okna a oltáře. Z katedrály jsme šli
rovnou do Zlaté uličky, kde se nám líbila krásná malá obydlí starých Pražanů. Po zlaté uličce jsme se
šli podívat, jak se mučilo v Daliborce. Také jsme nezapomněli na Prašnou věž, kde jsme měli výhled
na Prahu. Ještě jsme skočili podívat se na Orloj a Karlův most, kde jsme uviděli spoustu umělců.
Nakonec jsme se vydali do obchodního centra ARKADA a potom jsme už jeli metrem na hlavní
nádraží, odkud jsme jeli vlakem zpátky do Ostravy. Všem se to moc líbilo.
Karol Juhová
Vyjeli jsme brzo ráno vlakem. Cesta trvala pěkně dlouho. Jak jsme přijeli, koulel jsem oči už z toho
nádraží. Pak jsme jeli metrem. Jako první jsme se byli podívat na Valdštejnskou zahradu. Pak jsme
byli na Pražském hradě, kde jsme viděli Příběh Pražského hradu, Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří,
Zlatou uličku, Daliborku a Prašnou věž. Na Karlově mostě se mi nejvíc líbil pán, který hrál s loutkami
na kytaru. Pak jsme šli na Orloj, který mě velmi ohromil. V nákupním centru ARKADA jsme se
posilnili na cestu domů. Tam jsem měl radost, jak jsem zjistil, že se tam tvoří seriál Obchoďák.
Vojta Poštulka

Zpracovala Mgr. Karla Poštulková
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Řádky ze sportu
Šachista T. Kriebel v Mariboru-Mistrovství světa
mládeže v šachu 2012
Po Turecku, Řecku, Polsku a Brazílii se slovinský Maribor
stal v pořadí již pátou destinací, kterou bohuslavický šachista
okusil jako přímý účastník Mistrovství světa mládeže v šachu. To se uskutečnilo ve dnech
8.11.2012 až 19.11.2012. O náročnosti akce svědčí to, že během jedenácti dnů bylo třeba
odehrát jedenáct partií (jedno dvoukolo, jeden volný den). Režim dne byl plně podřízen
turnaji: lehká snídaně v devět, od jedenácti příprava na kolo, od jedné oběd, osobní volno, po
druhé hodině lanovkou do hrací místnosti, od patnácté hodiny partie, která se protáhla někdy i
do dvacáté hodiny, rychlý rozbor partie na místě s trenéry, pak přesun na hotel, večeře po
jednadvacáté hodině, znovu lehký rozbor odehrané partie a hodinu před půlnocí večerka.
V případě dvoukola už nebyl čas téměř na nic. Věkových kategorií bylo šest (8,10,12,14,16 a
18 let) a Tadeáš si poprvé zahrál osmnáctky a to jako třicátý nasazený podle výkonnosti
(celkem 114 hráčů). Zároveň mezi českou výpravou působil i jako její hráčský lídr a ti méně
oklepaní k němu vzhlíželi s velkým respektem. Jak se ta karta rychle obrátila….
Městem protékající veletok Dráva jakoby symbolicky
těsně před mistrovstvím záplavami upozornil místní
obyvatelstvo, že se bude dít něco výjimečného. Do druhého
největšího města Slovinska se z celého světa sjelo spolu
s doprovody (trenéři, lékaři, psychologové, rodiče, prarodiče)
téměř dva tisíce lidí. Přímých aktérů bylo téměř tisíc dvě stě
z devadesáti pěti zemí světa. Domovem všem byl kopec nad
městem (1050 m) s názvem Hočko Pohorje, ze kterého se
cestovalo k jednotlivým partiím kabinkovou lanovkou.
Tadeáš měl raketový nástup, kdy z prvních čtyř kol
získal tři body (dvě remízy s velmistry). Dokonce jsme jej
mohli sledovat i v přímém přenosu. V obou přenášených
partiích létaly samé blesky - jako za starých časů mistra světa
Tala. Pak jakoby šachová bohyně Caissa opustila bohuslavického občana a ten s celkovým
ziskem 6,5 bodů obsadil dvacáté páté místo na světě. Jak poznamenal Tadeáš, cítil se na
počátku turnaje na daleko lepší umístění, tak do desátého místa. Bohužel v páté partii
zapomněl na zadní vrátka, odjel si s dámou za vidinou materiálního zisku, za co přišlo náležité
potrestáni soupeřem. V partii devátého kola s Číňanem Changem se hrálo podle přípravy a co
vypadalo v domácí laboratoři podle českých trenérů velmi nadějně, v praxi se ukázalo jako
propadák, neboť soupeřovi rádci šli ještě o krok dále. Ono hrát partie s vrstevníky je daleko
náročnější, než hrát s hráčem stejné výkonnosti, ale o deset, dvacet let starším. Na svou kůži to
okusil i letošní polský mistr světa v osmnáctileté kategorii, který v prvním kole remizoval
s hráčem o téměř tři sta bodů slabším. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci, Tadeáši,
vždyť být ve své profesi „až“ dvacátý pátý na světě, není zas tak moc špatné…..
Kompletní výsledky na:
http://chess-results.com/tnr84660.aspx?art=1&rd=11&lan=5&fed=CZE&flag=30
Leo Vitásek
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Řádky z ledního hokeje
V listopadu sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice tři utkání AHL – Amatérské hokejové
ligy. Porazili Zábřeh a Markvartovice, prohráli s hokejisty Jaktaře. V průběžné tabulce jsou hokejisté
s aktivním skóre, čtyřmi výhrami a dvěma prohrami na desátém místě tabulky.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
HC Buldoci Bohuslavice – HC Opava Jaktař
HC Buldoci Bohuslavice – HC Markvartovice

6:4
2:4
5:2

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v prosinci:
Čt
29.11.2012 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
So
1.12.2012 13:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Viking
Út
4.12.2012 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice
Po
10.12.2012 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
Po
17.12.2012 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
Čt
20.12.2012 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Út
8.1.2013
17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na
internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián

Řádky z házené
V listopadu se odehrála tato utkání 1. ligy starších dorostenek v házené 2012/2013.
Poruba – Písek
Kobylisy Praha – Poruba
SVŠ Plzeň – Poruba

26 : 29
24 : 26
28 : 17

- Pudichová 5 br , Janošová 4 br
- Pudichová 9 br , Janošová 2 br
- Pudichová, Janošová a Stefková nehrály

Po šesti kolech je Sokol Poruba na 7. místě s 5 body.
/www.zeny.chf.cz/

P. Janoš

S. K. P. E. M. A. PODRUHÉ
Druhé utkání čtvrtfinálové skupiny Poháru České pojišťovny sehráli florbaloví muži S. K. P.
E. M. A. Opava opět na vlastní půdě proti dalšímu extraligovému týmu, Remedicum Ostrava.
Bohužel, ani tentokrát nezdolali ostravské hráče, kteří nasázeli Opavě 13 gólů. I když domácí mnoho
šancí v gól neproměnili, přesto chtěli ukázat, že florbal hrát umí a pár branek padlo (J. Kocur, V.
Wolf, 2x Halámek, Dzierža). Večer, 24. 11. odehráli poslední zápas této soutěže s SH TJ Spartak
Přerov, který skončil výsledkem 11:4 pro Slezany.
Podstatně lépe si vedou druholigoví junioři S. K. P. E. M. A. Opava, kteří vozí ze svých zápasů
úspěšně nasbírané body. Reprezentanti této vyšší florbalové ligy, Filip Kocur, Lukáš Freisler, Tomáš
Smolka, Jakub Fus a Martin Werner, přestoupili z týmu FBC BOHUSLAVICE a je vidět, že se jim
docela daří. O víkendu, 17. 11. na ně čekaly dva těžké duely. Nejprve odehráli zápas s olomouckým
týmem, který porazili 4:8, avšak lídrům celé soutěže, brněnským Gullivers, podlehli 6:4. Do konce
roku je ještě čeká utkání s Havířovem a Kopřivnicí.
Lucie Smolková

Prodám kotel k ústřednímu topení včetně izolace a veškerého
příslušenství.
Bližší informace na tel. č. 737 948 547.
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SK Bohuslavice
Vážení přátelé bohuslavické kopané,
nastal čas na vyhodnocení činnosti v letošním roce. V roce, kdy jsme si připomenuli 80. let od
založení sportovního klubu. V oblasti sportu jsme bojovali se střídavými úspěchy. Mládežnické týmy
si udržují již několik let stabilní výkonnost a umisťují se na předních místech svých soutěží. Žákům
se dokonce podařilo celý ročník 2011/2012 vyhrát. Na podzim se do soutěže zapojili i nejmenší
fotbalisté. Žáci jsou po podzimu na třetím místě s 12 body, stejné místo získal i dorost, který získal 23
bodů. Velké poděkování za práci s mládeží patří všem trenérům, vedoucím, kteří se podílejí na
přípravě mladé generace fotbalistů a také rodičům hráčů za pomoc při zajišťování dopravy k utkáním.
Pro družstva mužů nebyla jarní část sezony moc úspěšná. „A“ mužstvo po třech letech v I. A
třídě sestoupilo, přestože se umístilo na dvanáctém místě. Mužstvo „B“ se také dlouho pohybovalo
v pásmu sestupu a zachránilo se pár kol před koncem soutěže. S obavami jsme očekávali vstup do
nižší soutěže, zejména po úvodní porážce na hřišti sousedních Kozmic. Ukázalo se ale, že až na
několik málo týmů je úroveň soutěže výrazně nižší. V podzimní části jsme odešli 4 x poraženi.
Vítězství jsme vybojovali v sedmi zápasech a diváci většinou viděli z naší strany pohledný fotbal se
spoustou branek. Po podzimní části jsme na třetím místě s 27 body. Průměr branek na zápas máme
4,15. Béčko začalo novou soutěž velmi dobře a po podzimu je na čtvrtém místě s 24 body.
V letošním roce jsme velmi aktivně pracovali v areálu SK. V létě se natřelo zábradlí okolo
celého hřiště. Hlavní akcí byla oprava parketu a stavba zastřešení. S prací jsme začali v srpnu, a po
nespočítatelném množství brigádnických hodin mnoha členů klubu jsme dnes z větší části hotovi.
V areálu je nový parket se zámkovou dlažbou, který je z velké části zastřešený. Na jaře zbývá položit
střešní krytinu, postavit „občerstvovací centrum“ s krbem, roštem, osít a osadit okolní prostory.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na této stavbě.
Také v letošním roce jsme pokračovali v tradici pořádání sportovního plesu, který se přes
poměrně malou návštěvu velmi podařil. Vyvrcholením letošní činnosti byla slavnostní valná hromada
svolána při příležitosti 80. let od založení klubu, která se konala v pátek 23. listopadu v sále KD a
které se zúčastnili také sponzoři klubu a hosté ze Závažné Poruby, okolních obcí a místních složek.
V závěru roku připravujeme tradiční sportovní turnaje v nohejbalu – 26. 12. 2012 a ve stolním tenisu
– 28. 12. 2012.
Vážení spoluobčané,
přijměte přání ke klidnému a spokojenému prožití adventní doby a vánočních svátků. Do
nového roku Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody. Naším hráčům pak navíc i sportovní
úspěchy.
Za výbor SK Mgr. Pavel Dominik

Listopadové výsledky a konečné podzimní tabulky:
Muži „A“
Klimkovice – Bohuslavice
Bohuslavice – Krásné Pole
Bohuslavice – Strahovice

I.B
1:4
9:0
0:1

Rk.

Tým

1.

Kozmice

2.

MUŽI „A“
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
34

( 16)

Strahovice

13 9 1 3 45: 23 28

( 10)

3.

Bohuslavice

13 9 0 4 54: 21 27

( 6)

4.

Vřesina

13 8 0 5 45: 29 24

( 3)

5.

Lučina

13 6 0 7 32: 27 18

( -3)

6.

Dolní Lhota

13 5 2 6 28: 28 17

( -1)

7.

Hať

13 4 5 4 20: 24 17

( -1)

8.

Hrabová

13 4 3 6 20: 27 15

( -3)

9.

Velká Polom

13 4 3 6 16: 29 15

( -6)

10.

Darkovice

13 4 2 7 16: 27 14

( -7)

Atd.

13 11 1 1 40: 8
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OS III.

Muži „B“
Vřesina - Bohuslavice
Bohuslavice - Chlebičov
Bohuslavice – Strahovice

7:1
2:0
1:1

Dorost
Šilheřovice - Bohuslavice
Bohuslavice – Velké Heraltice
Bohuslavice – Vřesina

OS

prosinec 2012

Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1.

Vřesina

13 10 0 3 38: 19 30

( 12)

2.

Kobeřice "B"

13 8 2 3 27: 12 26

( 5)

3.

Chlebičov "B"

13 8 1 4 28: 15 25

( 7)

4.

Bohuslavice "B"

13 7 3 3 31: 25 24

( 3)

5.

Štěpánkovice "B"

13 7 2 4 40: 29 23

( 5)

6.

Strahovice "B"

13 6 3 4 25: 22 21

( 3)

7.

Bělá

13 5 4 4 30: 24 19

( 1)

8.

Dobroslavice

13 6 1 6 23: 24 19

( 1)

9.

Sudice

13 5 2 6 25: 26 17

( -4)

10.

Oldřišov "B"

13 3 3 7 14: 23 12

( -9)

11.

Píšť "B"

13 3 2 8 19: 30 11

(-10)

12.

Budišovice

13 3 2 8 16: 35 11

( -7)

13.

Velké Hoštice "B"

13 3 1 9 25: 40 10

(-11)

14.

Komárov

13 2 4 7 20: 37 10

(-11)

OS

2:2
4:1
4:4

MUŽI „B“

Rk.

DOROST

Rk.

Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1.

Malé Hoštice

12 11 0 1 54: 11

33

( 12)

2.

Darkovičky

12 10 1 1 42: 14

31

( 13)

3.

Bohuslavice

12 7 2 3 44: 25

23

( 2)

4.

Šilheřovice

12 7 2 3 37: 29

23

( 5)

5.

Háj ve Slezsku

12 7 0 5 66: 25

21

( 6)

6.

Komárov

12 6 1 5 40: 28

19

( -2)

7.

Vřesina

12 6 1 5 36: 29

19

( 4)

8.

Bolatice

12 6 1 5 29: 26

19

( -2)

9.

Velké Heraltice

12 4 1 7 19: 42

13

( -2)

10.

Hněvošice

12 3 2 7 24: 35

11

( -7)

11.

Raduň

12 2 2 8 19: 79

8

( -7)

12.

Kozmice

12 2 0 10 25: 44

6

(-12)

13.

Darkovice

12 0 1 11 17: 65

1

(-17)

OS MINIŽÁCI

ŽÁCI
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

Rk.

Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

Rk.

Tým

1.

Darkovice

6 6 0 0 28: 11 18

( 9)

1.

Darkovičky

7 7 0 0 96: 19 21

( 12)

2.

Těškovice

6 5 0 1 25: 4

15

( 6)

2.

Šilheřovice

7 4 1 2 53: 45 13

( 1)

3.

Bohuslavice

6 4 0 2 37: 18 12

( 0)

3.

Hať

7 4 1 2 40: 32 13

( 4)

4.

Velké Heraltice

6 2 1 3 12: 19

7

( -2)

4.

Kozmice

7 4 0 3 47: 32 12

( 3)

5.

Píšť

6 2 0 4 12: 27

6

( 0)

5.

Píšť

7 3 0 4 37: 42

9

( -3)

6.

Šilheřovice

6 1 1 4 15: 26

4

( -8)

6.

Vřesina

7 2 0 5 25: 54

6

( -3)

7.

Hať

6 0 0 6 6: 30

0

( -6)

7.

Bohuslavice

6 1 2 3 22: 32

5

( -7)

8.

Hlučín

6 0 0 6 17: 81

0

( -9)
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ADVENT
Adventní doba je jako jaro v přírodě,
kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé.
Tak v nás má advent také působit:
obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista,
ať k nám přijde v jakékoli podobě.
O Vánocích přichází jako malé dítě,
maličké a bezmocné, odkázané na svou matku
a na vše, co může mateřská láska dát.
Učme se od Ježíše a Marie!
Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil,
pak se musíme pokorou vyprázdnit ode všeho, co je v nás sobecké.
/Matka Tereza/
Požehnaný Advent a radostné prožití Vánočních svátků vám přeje a vyprošuje o. Kazimír

Náboženský život – historie kostelů (9)
Dnes navštívíme další město hlučínského rajónu – Kravaře ve Sl. a jeho kostel. Cihlový
novogotický kostel svatého Bartoloměje je dominantou města a je v rovinaté krajině viditelný na
vzdálenost několika desítek kilometrů.
Byl postaven v letech 1894 až 1896 stavitelem a architektem Josefem Seyfriedem, místním
rodákem. Kostel byl přistavěn k původní věži z počátku 16. století. Právě tato mohutná stavba
s bílou zářící fasádou je daleko viditelná. Ve věži se nacházejí dva vzácné zvony, které přežily
dvě světové války, kdy byly téměř všude v okolí zrekvírovány všechny zvony pro válečnou
výrobu. Jako historická památka se zachovala i vzácná křtitelnice ze stejné doby. Chrám je
trojlodní, kdy boční lodě jsou odděleny podpěrnými cihlovými sloupy. Vnitřní prostory mají
jednoduchou gotickou výzdobu. Klenba má lomené gotické žebrování rovněž z červených cihel.
Patronem kostela je svatý Bartoloměj, který je velmi uctíván a zvláště v den svátku koncem
srpna vypuknou bujaré oslavy kravařského odpustu. Sjíždějí se návštěvníci z širokého okolí, takže
účast se počítá na tisíce. V areálu kostela se nachází fara a klášter sester Božského srdce, který
dnes slouží jako sídlo městského úřadu. Z hospodářské budovy po rekonstrukci vzniklo farní
kulturní středisko, které je využíváno pro různé akce s převážně duchovním zaměřením.
Za zmínku stojí ještě další dvě sakrální památky. Je to předně socha sv. Jana Nepomuckého
na ulici Petra z Kravař poblíž náměstí a kaple sv. Floriána na Opavské ulici.
Na zámku v Kravařích můžete navštívit ještě zachovalou barokní kapli s vzácnými freskami
z poloviny 18. století. Ta se jediná zachovala jako neporušena při požáru zámku v r. 1937.
V Koutech, které jsou součástí města Kravař, je kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Byl postaven
v roce 1928 a je filiálním kostelem farnosti Kravaře. Jistě i výše popisované sakrální stavby stojí
za návštěvu a poznání. Zkuste se někdy zastavit v Kravařích a poklonit se svatému Bartoloměji.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v prosinci 2012
Kocur Karel
Moslerová Helena
Štefek Heribert
Theuerová Marie
Kozáková Alžběta
Kociánová Adéla
Zapletalová Irena
Heisigová Anna
Miketa Josef
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:
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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