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máme za sebou měsíc říjen, který byl tak jako každý měsíc v naší obci, bohatý na
různé události. Děkuji touto cestou naší schole pod vedením sester Güntherových, za
přípravu a vystoupení na 3. Setkání schol Hlučínska v kostele sv. Hedviky v Darkovicích.
V pátek 10. 10. 2008 bylo v sále KD v Bolaticích pokřtěno 2. CD písní, které nazpívaly
folklórní sbory z 15 měst a obcí Hlučínska. V krásném kulturním programu se představily
jednotlivé sbory a všichni účastníci prožili v příjemné atmosféře radostný večer plný písní
veselých scének a humoru. I zde děkuji folklórnímu souboru Vlašanky a mužům
z chrámového sboru za obětavost při natáčení tohoto CD. Zájemci si mohou CD zakoupit za
100,- Kč na obecním úřadu. Příznivci rockové hudby si užili v pátek 24. 10. další koncert
Bohuslavického rockobití. V sobotu 24. 10. 2008 jsme slavnostně přivítali do našich řad 13
nových občánků, narozených od posledního „vítání“ v říjnu 2007. Jsme rádi, že pozvání
na toto tradiční setkání přijali všichni rodiče. Spolu s narozenými dětmi dostali od obce
finanční hotovost 1.000,- Kč, drobné dárky a zapsali se do kroniky sboru pro občanské
záležitosti. V poslední říjnové dny jsme v kostele a na hřbitově vzpomenuli a položili věnce
našim zemřelým spoluobčanům a padlým ve světových válkách. O všech těchto akcích jste
se mohli dočíst na našich webových stránkách i s fotogalerií: Nejvýznamnější akce byly
uveřejněny v denním tisku.
I na měsíc listopad je připravována celá řada akcí. V neděli 9. 11. 2008 se v 16. hod
uskuteční divadelní komedie ze současného života s názvem „Otylka“. Dále je na úterý 11.
11.2008 v 18. 00 hod v banketní místnosti připravena pro podnikatele, zemědělce a ostatní
zájemce přednáška daňového poradce. Neformální setkání členů obecního zastupitelstva a
zaměstnanců obce s partnery se uskuteční v pátek 14. 11. 2008 jako výraz poděkování za
práci v zastupitelstvu pro veřejnost a občany. V pátek 14. 11. 2008 se rovněž uskuteční
přednáška o včelích produktech a jejich využití ve výživě člověka, kterou pořádají společně
včelaři a zahrádkáři. Folklórní soubor Vlašanky vystoupí na festivalu „Kolaja“ v Hati
v neděli 16. 11. 2008. Na čtvrtek 20. 11. 2008 v 17.00 hod je připravován seminář na téma
„První pomoc. V pátek 21. 11. 2008 bude slavnostní „Kolonou“ ukončen taneční kurs pro
partnerské dvojice. A závěr měsíce bude patřit výstavě perníkových výrobků a paličkované
krajky. O všech plánovaných akcích budete průběžně informováni na webových stránkách
obce, plakátech a rozhlasových relacích. Děkuji všem, kteří uskutečněné i plánované akce
připravují a realizují.
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Na závěr příspěvku se musím, ač nerad, znovu zmínit o negativních jevech v naší obci.
Je to nevhodné chování některých občanů, které má vliv na pořádek v obci, kvalitu života a
úroveň vzájemného soužití. O nedělní práci a pálení „všeho“ na zahradě a v kamnech jsem
už psal v říjnovém zpravodaji. Vadí určitě všem, tak bychom se podle toho měli zařídit. Dnes
se chci zmínit o výtvarných projevech starších dětí nebo mládeže, kteří nastříkali barvou
několik dopravních značek a popelnic hanlivými obrazy. Pokračuje tak dřívější vandalismus.
Upozorňuji, že tyto projevy jsou trestným činem. Nebudu už jenom písemně ve zpravodaji a
neadresně ve škole napomínat, ale musím v souladu se zákonem upozornit Policii ČR.
Dalším negativním jevem, který se dá odstranit projevem dobré vůle, je překračování
povolené rychlosti a nevhodné parkování aut na silnici v průtahu obce a místních
komunikacích. O nebezpečných situacích vznikajících parkováním aut v průtahu obce každý
ví, diskutuje se o nich, přesto se nacházejí občané, kteří na silnici parkují. Vím, je to
nepohodlné, ale pro zvýšení bezpečnosti své i druhých, zejména dětí, bychom měli dodržovat
předpisy o rychlosti a parkovat zejména v zimních měsících, spojených s úklidem sněhu, na
svých pozemcích. Dá se tím předejít mnoha nepříjemným situacím, možným zraněním i
škodám na majetku. Předejděme složitým vyšetřováním a svalováním možné viny jeden na
druhého a vyjděme si vstříc.
Více jak polovina obyvatel obce vlastní psy. Každému vadí psí exkrementy, které po
nich a nezodpovědných majitelích nacházíme na celém území obce. Obecní vyhláška
vymezila jednoznačně, kde je zákaz vstupu se psy (Dětská hřiště, areál a hřiště SK, areál ZŠ,
hřbitov, okolí KD, točna směrem k Závadě) a místa s povolením volného pohybu psů
(Bolatická – mimo zastavěnou část a celá Rohovská cesta kolem starého letiště,
Chuchelnická, Kozmická a Lipová mimo zastavěnou část). Při vedení psa zastavěnou částí
musí majitel zajistit, aby pes svými exkrementy neznečišťoval veřejná prostranství a při
případném znečištění exkrementy ihned uklidil. Vážení majitelé psů, znečištěná obec psími
exkrementy je především vaší nepěknou vizitkou. I zde vás vyzývám, abyste byli zodpovědní
a ostatní, aby se nebáli na místě upozornit každého, kdo porušuje zásady dobrého
občanského soužití.

Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice dne 13. 10. 2008





Kontrola usnesení
Výsledky hospodaření obce za 01-9/2008, SPOROINVEST !
Rozpočtové opatření č. 5/2008
Investiční výstavba – stavby

Obecní dům Bohuslavice, Rozpočet, CÚ 2008, úpravy rozpočtu, mandátní
smlouva na výběrové řízení, základní povinnosti příjemce dotace

Dokončení Kilovně, výpověď nájemní smlouvy na byt v obj. OÚ

Oprava ul. Luční, dodatek k SOD, zaměření stávajícího stavu,

Školní hřiště,

Dopravní značení

Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, Odbočka z Polní, vydáno ÚR

KD, výměna oken a zateplení, zaměření KD, schválení SOD na projektovou
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dokumentaci

ZŠ a MŠ Bohuslavice, šikmé střechy, výměna oken dveří, a zateplení
fasády, schválení SOD na projektovou dokumentaci

Územní plán, změna č. 4 – Dodatek k SOD č. 1, společné jednání o Návrhu
změny č. 4 ÚP obce Bohuslavice 30. 10. 2008 na MěÚ Hlučín, do 1. 12. 2008
možno nahlížet a dávat stanoviska.
 SDH, Nařízení MS kraje – vydání Požárního poplachového plánu, plošné pokrytí
jednotkami PO, oprava autocisterny, dešťová kanalizace, poskytnutí účelové neinvestiční
dotace pro zásahovou jednotku z rozpočtu MS kraje
 Smlouvy o věcných břemenech, rozvody elektro nn v obci na ul Bolatické a odbočce z ul.
Polní
 Zveřejnění nabídky PF ČR na prodej pozemků na katastru obce, úřední deska obce
 Návrh rozpočtu na rok 2009, rozpočtový výhled, seznam staveb a projektových
dokumentací diskuse před schválením na prosincovém jednání rady a zastupitelstva
 Prodej parcely 1554/10, stavební parcela, prodej stav. parcely 1702/1,
 Zahájení prací geodetického zaměření a projektové dokumentace Komplexních
pozemkových úprav, úprava hranic katastru mezi D. Benešovem a Bohuslavicemi (průběh
hranic katastru rybníky)
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, získání dotace na zvýšení konkurenceschopnosti, zavádění
výukových programů, Rada školy, prémiové ukazatele ředitelky školy
 Organizační věci:

Centrum pro rodinu a dítě – smlouva o pronájmu nebytových prostor

Souhlas se zapojením do území MAS Hlučínsko o.s.

Vybavení cyklostezek.

Výřez a kácení, ořez stromových alejí na Kozmické, Chuchelnické a
Lipové

Požadavek na pozemek pro autodrom

Informace o mimořádném sněmu SOMH

Vyhodnocení kulturních akcí, plán akcí na nejbližší období

Komunikace v krizových situacích pomoci SMS, seminář v Opavě

Develop-správa všech digitální zařízení Develop

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 23. 10. 2008
vzalo na vědomí:
• Kontrolu usnesení, po které konstatuje, že na posledním jednání obecního
zastupitelstva nebylo přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla
splněna
• Informaci o průběhu investiční výstavby v roce 2008
• Informaci o Územním plánu obce Bohuslavice - změna č. IV., změna č. V
• Přípravu rozpočtu na rok 2009
• Návrhy na vypracování projektové dokumentace a realizaci staveb a oprav obecního
majetku na rok 2009
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•
•
•
•

Výslednou zprávu o dotazníkovém šetření – retardéry na ulici Polní
Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období
Informaci o přípravě nového dopravního značení v obci a radaru na měření rychlosti
Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k prodeji dle § 7 zák. č. 95/99 Sb v platném
znění zn. Nab§ 7-Mu11284/08
• Informace o jednáních rady obce

schválilo:
15/14
a)
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 9/2008. Celkové příjmy za 0109/2008 činily 13.639.147,88 Kč. Zůstatek z roku 2007 5.881.651,63 Kč.Celkové příjmy za
01-09/2008 vč. zůstatku z roku 2007 činily 19.520.799,51 Kč. Celkové výdaje za 01-09/2008
činily 10.895.599,17 Kč. Peněžní zůstatek k 30.9. 2008 byl ve výši 8.625.200,34 Kč z této
částky činil zůstatek na běžném účtu 1.092.250,84 Kč na účtu za domovní odpad 32.949,50
Kč a na účtu SPOROINVESTU 7.500.000 Kč bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2008 a č. 5/2008 bez výhrad
c) Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2013 bez výhrad
d) V souvislosti s nepříznivým vývojem cen podílových listů SPOROINVEST vypovězení
„Smlouvy o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů“ a „Smlouvy o
obstarání koupě a prodeje cenných papírů vydávaných subjekty kolektivního investování“ a
finanční prostředky z prodeje podílových listů SPOROINVESTU převést na vkladový účet a
pověřuje starostu obce k provedení výše uvedených opatření.
e)
Mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti s Hospodářskou rozvojovou
agenturou třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o.
f)
Úhradu objednaných prací Fy Slezská projektová společnost, s.r.o. Opava provedených
při spolupráci na zpracování žádosti o dotaci agenturou HRAT
g)
Provedení opravy komunikace u Kilovny fy Karel Ricka dle předložené nabídky
h)
Dodatek č. 1 k SOD uzavřenou s fy STRABAG, a. s. na vícepráce provedené na
opravě ul. Luční
i)
Smlouvu o dílo s fy ATOS-6, spol. s r. o. Ostrava na vypracování projektové
dokumentace „Kulturní dům Bohuslavice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“
j)
Smlouvu o dílo s fy ATOS-6, spol. s r. o. Ostrava na vypracování projektové
dokumentace „Kulturní dům Bohuslavice – zateplení objektu, výměna oken a dveří
k)
Výběr fy pro zaslání výzvy na dodávku stavby Obecní dům Bohuslavice – přístavba a
stavební úpravy: Slezské stavby Opava s. r. o., Fichna - Hudeček, a. s., Píšť, Stavební firma
Ricka Karel, s. r. o. Hlučín, Stavební firma Fuss Harazim, Stavební firma Rybka Norbert,
Kravaře
l)
Komisi pro výběr dodavatele stavby Obecní dům Bohuslavice. Zastoupení: Agentura
HRAT, Ing. Kocián, Ing. Kasparová, p. Ptáček, komise MR, finanční výbor, kontrolní výbor.
m) Dodatek č. 1 k SOD s Ing. Arch. Janem Kovářem na rozšíření rozsahu ÚP obce
Bohuslavice – změna č. 4
n)
Souhlas obce se zapojením do území Místní akční skupiny Hlučínsko o. s. a zároveň
podporuje záměr místní akční skupiny Hlučínsko o.s.
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o)
Zakoupení dopravních značek pro nové dopravní značení v Bohuslavicích a zkušební
instalaci radaru na měření rychlosti.
p)
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008
na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení,
neinvestiční opravy a revize materiálu a techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů
v celkové výši 6.500,- Kč
r)
Nesouhlas obce s prodejem pozemků dle nabídky PF ČR zn. 1424/15681222/11614/08
ze dne 14. 10. 2008
s)
Bezúplatný převod parcely č. 482/6 k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 753 m2
z vlastnictví Viléma a Terezie Kocurových, Opavská Bohuslavice do vlastnictví obce
Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
Výzva
K datu 30. 9. 2008 vypověděla obci Bohuslavice výkop hrobů na místním hřbitově fy
PETR HERUDEK – partner servis, s. r. o. V uzavřené smlouvě byla dohodnuta výpovědní
tříměsíční výpovědní lhůta. Obec Bohuslavice proto hledá pracovníky nebo fy na provádění
výkopu hrobů na hřbitově v Bohuslavicích od 1. 1. 2009. Bližší podrobnosti poskytneme
zájemcům na Obecním úřadě v Bohuslavicích.
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva v obci Bohuslavice
V pátek 17. a v sobotu 18. října 10. 2008 se uskutečnily v banketní místnosti KD
Bohuslavice volby do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje na období 20082012. Níže uvádíme výsledky dosažené v naši obci.

Počet voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů:
Volební účast

1292
511
510
507
39,55%

Strana
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
KSČM
Strana zelených
Osobnosti kraje
Moravané
Dělnická strana
Nejen hasiči a živnostníci pro kraj
Národní strana
Strana zdravého rozumu
Volte pravý blok

Počet hlasů
176
133
131
40
6
5
4
4
3
2
2
1
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%
34,44
26,03
25,64
7,83
1,17
0,98
0,78
0,78
0,59
0,39
0,39
0,20
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Přednášky pro občany
Pracovníci obce a členové obecního zastupitelstva pro Vás připravili v měsíci
listopadu dvě přednášky.
První přednáška bude v úterý 11. 11. se v banketní místnosti kulturního domu
uskuteční přednáška daňového poradce. Přednášet bude Ing. Pavel Bednařík. Přednáška je
určena především podnikatelům a zemědělcům působícím a bydlícím v obci a jejich
zaměstnancům. Samozřejmě se mohou zúčastnit i ostatní zájemci z řad občanů obce.
Seminář se koná v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce. V rámci přednášky můžou
účastníci vznášet konkrétní dotazy na daňového poradce týkající se ekonomických problémů,
daňové optimalizace apod. Seminář je zdarma. Začátek je naplánován na 18,00 a
předpokládaná doba trvání je 2 hod.
Druhá přednáška se uskuteční v následujícím týdnu, a to ve čtvrtek 20. 11. 2008
v 17,00 rovněž v banketní místnosti kulturního domu. Bude zaměřena na problematiku, se
kterou se může každá z nás potkat každý den – poskytnutí první pomoci při poraněních a
úrazech. Od doby, kdy se většina z nás učila zásadám poskytování první pomoci se některé
techniky a postupy změnily. Co se nezměnilo je ohrožení zdraví. Proto přicházíme
s přednáškou, která by nám měla ukázat jak postupovat v situacích, kdy dojde k poranění
nebo je ohrožen život. Seminář povede školená lektorka Lucie Balarinová.
Mgr. Pavel Dominik
Na další přednášku pro nejširší veřejnost zve Spolek včelařů společně se Spolkem
zahrádkářů Bohuslavice. Oba spolky pořádají v pátek dne 14.11.2008 od 17.00 hodin
v banketní místnosti kulturního domu v Bohuslavicích zajímavou přednášku na téma „Včelí
produkty a jejich využití ve výživě člověka. Přednášet bude MUDr. Hajdušková. Srdečně
zveme všechny zájemce z řad občanů.
Za Spolek včelařů Karel Ostárek

Kácení stromů
Rada a zastupitelstvo obce na svých jednáních schválilo prořezání alejí na polních
cestách Kozmická, Lipová a Chuchelnická. Stromy určené k pokácení budou označeny a
nabídnuty ke skácení a odprodeji zájemcům o dřevo z řad obyvatel obce. Občané si sami
zajistí pokácení stromů a provedou úklid přiděleného úseku. Přidělování stromů, dohled nad
pracemi a kontrolu úseků budou provádět pan Jan Vitásek, Kozmická 97 a pan Leo Dominik,
Polní 342. Cena je stanovena 100,- Kč za 1 m3 dřeva podle odhadnutého množství. Platba
bude prováděna na Obecním úřadě. Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem o dřevo a
chtějí pomoci obci udržovat stromové aleje na odpovídající úrovni, aby se přihlásili na OÚ
nebo u výše uvedených občanů.
Mgr. Pavel Dominik
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Vrácení poplatku za svoz popelnic za rok 2008
Tak jako v loňském roce i letos dle schváleného cenového výměru 2/2008 platného
pro letošní rok, hradí na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva obec ze svého rozpočtu
½ poplatku za svoz odpadu za rok 2008 jednočlenným domácnostem důchodců. Žádáme
proto spoluobčany – důchodce, pokud sami žijí v rodinném domku, aby se dostavili na
obecní úřad do konce měsíce listopadu 2008 s útržkem zaplacené složenky za svoz popelnic
za rok 2008. Obec jim po předložení této složenky v hotovosti uhradí ½ zaplacené částky.

Upozorňujeme občany, kteří nemají doposud vyměněné občanské průkazy za
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, aby si podali žádost o vystavení nového OP
nejpozději do 30.11.2008 na MěÚ Dolní Benešov (matrika - paní Chříbková, paní Říčná)
nebo na MěÚ Hlučín. Na vystavení nového OP je pro úřad zákonem stanovená lhůta 30 dnů.
Občanům narozeným před 1.1.1936, kteří mají ve svých občanských průkazech vyznačenou
dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, platí i nadále
občanské průkazy.
Karla Krupová
ZŠ a MŠ Bohuslavice – příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Bohuslavice získala na rozvoj moderních výukových metod více jak 1,5 mil
Kč z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
-7-
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Říjen 2008 - sportovní dění ve škole
PŘESPOLNÍ BĚH
První velká sportovní soutěž v tomto školním roce – Okresní finále v přespolním běhu
– proběhla 9. října 2008 v Opavě v okolí Stříbrného jezera. Ze čtyř vypsaných kategorií pro
žáky základních škol se děvčata a chlapci naší školy snažili o nejlepší výkony ve třech
z nich.
Kategorie chlapců 8. - 9. tříd.
Jen čtyři starší kluci – V. Benek (9.tř.), P. Prchala, V. Fichna a T.Diehel (8.tř.) – našli
odvahu a překonali lenost a vydali se na trať. Snažili se a jako družstvo obsadili 21. místo.
Kategorie chlapců 6. - 7. tříd.
Kdyby se neúčastnili chlapci z páté třídy, neobsadili bychom tento závod. Spolu se šesťáky
Š.Ostárkem a P.Štefkem běželi žáci páté třídy V.Mička, F.Kocur, J.Vitásek a J.Lasák.
Věkově nejmladší družstvo v soutěži skončilo na pěkném 16. místě.
Kategorie děvčat 6.-7 tříd.
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo tvořené: H. Kocurová a K. Theuerová (5.tř.), A.
Kučerová, Š. Konečná, N. Steffková a K. Hřívová (6.tř.). Děvčata běžela velmi dobře a
v celkovém hodnocení vybojovala 8. místo.
Všem děvčatům a chlapcům, kteří jeli reprezentovat naši školu děkujeme!
VYBÍJENÁ CHLAPCŮ
Mezi kolektivními hrami má primát v počtu účastněných družstev vybíjená. Jako první
z několika kategorií proběhla soutěž chlapců 6. tříd. Naše družstvo tvořili: J.Cyrus,
M.Freisler, Š.Ostárek a P.Štefek (6.tř.), F.Kocur, J.Lasák, V.Mička, D.Pašek,
F.Vitásek, J.Vitásek a M.Malchárek (5.tř.). Okrskové kolo okresního finále s naší účastí se
konalo ve středu 22. 10. 2008 v tělocvičně ZŠ Bolatice. Z šesti účastníků hráli nejlépe a
vybojovali si postup žáci ZŠ Velké Hoštice. Naši zástupci se snažili, lepší okamžiky střídali
se slabšími a ve skupině jim patřilo třetí pořadí.
Věkově nejmladší družstvo – dvě třetiny hráčů je z páté třídy – nezklamalo a pro ty
mladší to byla výborná příprava do soutěže pátých tříd.
Všichni zaslouží pochvalu za bojovnost a snahu!
Mgr. A.Hampel, učitel
Pošta
S účinností od 1.10.2008 je změněna provozní doba Pošty v Bohuslavicích, jak je níže
uvedeno:
Pondělí
8.00 – 10.00
13.00 – 17.00
Úterý
8.00 – 10.00
13.00 – 16.00
Středa
8.00 – 10.00
13.00 – 17.00
Čtvrtek
8.00 – 10.00
13.00 – 16.00
Pátek
8.00 – 10.15
---9-
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Rada a zastupitelstvo obce se zabývaly snížením provozních hodin Pošty a schválily
předání záporného stanoviska k provedené změně. V dopisu starosty na oblastní vedení Pošty
byla požadována úprava a rozšíření otevírací doby v pátek na dopoledne 8.00 – 10.00 a
odpoledne 13.00 – 16.00.

SK Bohuslavice
Řádky z fotbalu
„A“ mužstvo
První říjnový zápas nám vyšel a přidali jsme šestý bod. V domácím utkání
s Petrovicemi se hosté ujali vedení Šustrem, ale Kretek stačil vyrovnat. V dalších utkáních
nás čekaly souboje se sousedy ze spodních pater tabulky. Bohužel v utkáních v Háji a doma
s Bruntálem jsem neudrželi vedení a soupeř v obou případech stačil utkání otočit. V Háji
jsme v poločase vedli 2:0 (oba Kretek), ale domácí stačili po sérii rohových kopů vyrovnat,
když v 86. minutě dotlačili Blahutu ke vstřelení vlastní branky. V nastaveném čase pak po
chybě obrany přidali i vítězný gól. Domácí utkání rozhodla lepší momentální střelecká forma
hostujícího Domitera, který se postaral o oba góly soupeře a větší vůle po vítězství u hostů ve
druhém poločase. Ovšem umožnili jsme jim to i zahazováním jasných gólových příležitostí.
V Bohumíně jsme s kvalitním soupeřem uhráli remízu. Náskok soupeře jsme vyrovnali
Bunčkem po pěkné přihrávce Buhly. Ve všech utkáních a potažmo v celé podzimní sezóně
trpíme díky zraněním a nemocem úzkým kádrem a každý týden je v podstatě hlavním
problémem dát dohromady jedenáct lidí.
Dále bych chtěl všechny členy SK pozvat na valnou hromadu, kterou výkonný výbor
svolává na sobotu 6. prosince 2008. Bude se konat tradičně od 15:00 na hřišti. Hlavním
bodem programu budou volby nového výkonného výboru, přestože letos není volební rok a
diskuze o dalším směřování klubu. Předčasné volby budou, protože stávají výkonný výbor se
rozhodl vzhledem k situaci v klubu složit své mandáty. Vyzýváme všechny členy aby zvážili
svou možnost pomoci klubu a nahlásili kandidaturu do nového výkonného výboru jeho
stávajícím členům.
Výsledky:
SK Bohuslavice „A“ – TJ Lokomotiva Petrovice 1:1 (1:0)
Háj ve Slezsku – SK Bohuslavice „A“
3:2 (0:2)
SK Bohuslavice „A“- FC Slavoj Bruntál – St. Město 1:2 (1:0)
FK Bohumín - SK Bohuslavice „A“
1:1 (1:0)
Ing. Ondřej Mokrý
„B“ mužstvo
„B“ mužstvo sehrálo v říjnu pět utkání III. třídy okresní soutěže s vyrovnanou bilancí:
dvě vítězství, jedna remíza a dvě prohry.
První ze zmiňovaných výher přišla v zápase s Dobroslavicemi, které „B“ mužstvo
přehrálo na domácí půdě 5:1. Čistý hattrick v tomto střetnutí zaznamenal Daniel Buhla, o
zbývající dvě branky se postaral Jiří Kocián.
- 10 -
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Následovalo střetnutí v Závadě. Bohuslavičtí se dostali do vedení těsně před koncem
prvního poločasu po přesné střele Josefa Kocura zpoza velkého vápna. Domácí sice hned
zkraje druhého poločasu vyrovnali, ale nakonec si „B“ mužstvo odvezlo všechny tři body po
výhře 1:3, když obě zbývající branky vstřelil Jiří Kocián.
Z posledních tří utkání naše rezervní mužstvo získalo pouze jediný bod.
Zápas s Vřesinou začal dobře, hned na začátku prvního poločasu se domácí ujali
vedení po trefě Daniela Buhly. Hosté stihli ještě do přestávky vyrovnat. Bohužel v poslední
minutě zápasu se hostům podařilo vstřelit branku a odvezli si z Bohuslavic výhru 1:2.
V utkání v Kobeřicích dostalo naše mužstvo dva góly v 15. minutě utkání. Hlavně ve
druhém poločase si naše „bečko“ vytvořilo řadu šancí na vstřelení branky. Nepříznivý
výsledek se mu však nepodařilo korigovat a prohrálo 2:0.
V posledním podzimním střetnutí s Hněvošicemi branka nepadla a obě mužstva si tak
do tabulky připsala jeden bod za remízu 0:0.
„B“ mužstvo je po jedenácti kolech s 20 body na 2. místě tabulky okresní soutěže III.
třídy.
Výsledky:
SK Bohuslavice „B“ – TJ Sokol Dobroslavice
5:1 (1:0)
branky: 50., 64., 66. Daniel Buhla, 35., 81. Jiří Kocián.
TJ Sokol Závada - SK Bohuslavice „B“
1:3 (0:1)
branky: 78., 90 z penalty Jiří Kocián, 40. Josef Kocur.
SK Bohuslavice „B“ – TJ Vřesina
1:2 (1:1)
branka: 15. Daniel Buhla.
TJ Sokol Kobeřice - SK Bohuslavice „B“
2:0 (2:0)
SK Bohuslavice „B“ – TJ Sokol Hněvošice
0:0
Dorost
V říjnu dorostenci uhráli z pěti utkání pouze jeden bod. Nejprve nestačili doma na
Strahovice, se kterými prohráli 0:1. O jednu branku prohráli také v Kozmicích, tentokrát 3:2.
Poté doma nestačili na suverénní rezervní tým Hlučína, který si odvezl vysokou výhru 0:11.
Následně prohráli 2:0 v Chuchelné. V posledním utkání podzimní části sezóny získali
dorostenci jeden bod za remízu 2:2 se Služovicemi.
V tabulce jsou dorostenci po jedenácti kolech s 6 body na 11. místě tabulky okresní
soutěže.
Výsledky:
SK Bohuslavice – SK Meteor Strahovice
0:1
TJ Sokol Kozmice – SK Bohuslavice
3:2
SK Bohuslavice – FC Hlučín „B“
0:11
TJ Spartak Chuchelná - SK Bohuslavice
2:0
SK Bohuslavice – TJ Sokol Služovice
2:2
branky: Lukáš Piskoř, Vojtěch Janoš.
Žáci
Žáci sehráli v říjnu tři střetnutí okresní soutěže. Bohužel všechna svá utkání vysoko
prohráli. Ve Vřesině 17:0, doma se Šilheřovicemi 0:12 a v Kozmicích 11:0.
Žáci jsou po podzimní části sezóny bez bodu na posledním místě tabulky okresní
soutěže.
- 11 -
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17:0
0:12
11:0

Mini žáci
Mini žáci odehráli v říjnu čtyři utkání. Nejprve vyhráli v Háji ve Slezsku 1:3, následně
prohráli doma s Kravařemi 3:7 a v Kobeřicích 7:2. V posledním podzimním utkání prohráli
na půdě suverénního Hlučína 11:1.
Mini žáci jsou po podzimní části sezóny s 9 body na 8. místě okresní soutěže.
Výsledky:
TJ Háj ve Slezsku – SK Bohuslavice
1:3
SK Bohuslavice – Kravaře
3:7
TJ Sokol Kobeřice – SK Bohuslavice
7:2
FC Hlučín – SK Bohuslavice
11:1
Konečné tabulky všech fotbalových soutěží, ve kterých hrají mužstva SK Bohuslavice,
budou zveřejněny v příštím Zpravodaji.
Aktuální výsledky utkání všech mužstev SK Bohuslavice sledujte v aktualitách na
obecních webových stránkách http://www.bohuslaviceuhlucina.cz, kde pod odkazem Sport
v menu najdete i rozpis utkání se všemi výsledky dosud odehraných utkání jednotlivých
mužstev klubu.
Jiří Kocián
Řádky z ledního hokeje
V říjnu odehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice pět utkání AHL.
V sobotu 4. 10. odehráli utkání 5. kola proti Derby Kouty. Svého soupeře bohuslavičtí
přehráli výsledkem 5:3.
V úterý 7.10. odehráli hokejisté utkání 6. kola proti mužstvu HC STK.
Po první třetině, která skončila bez branek, se bohuslavičtí dostali do jednobrankového
vedení uprostřed druhé třetiny. Bohužel se jim přes velké množství brankových příležitostí
nepodařilo vedení pojistit. Zákonitě přišel trest. V poslední minutě druhé třetiny inkasovali
naši hokejisté dvě slepené branky a soupeř se tím dostal do vedení. Poslední třetina zápasu
byla ve znamení snahy bohuslavických o presink a alespoň vyrovnání stavu utkání. To se
bohužel nepodařilo a v posledních minutách zápasu pak ještě dostali dvě branky po rychlých
protiútocích soupeře do otevřené obrany.
V pondělí 14.10. odehráli naši hokejisté utkání 7. kola proti mužstvu HC Isotra.
Zápas se jim hrubě nevydařil. Do utkání vstoupili Buldoci zcela nekoncentrovaní a již
v čase 1:04 prohrávali o dvě branky. Nedařila se kombinace, soupeř je přehrával
jednoduchou hrou. A když už si vypracovali několik šancí, vychytal je dobře chytající
brankář soupeře. Nakonec naši hokejisté prohráli s Isotrou vysoko 0:5.
V úterý 21.10. bylo na pořadu utkání 8. kola proti mužstvu HC Mexiko.
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Bohuslavičtí svého soupeře celý zápas přehrávali a dostávali se do mnoha brankových
příležitostí. Od vyššího počtu obdržených branek uchránil soupeře jejich výborně chytající
brankář. Konečný účet utkání se zastavil na skóre 4:1 pro Buldoky Bohuslavice.
V neděli 26.10. odehráli hokejisté utkání 9. kola proti mužstvu HC Štěpánkovice.
Po celý průběh tohoto utkání byli Buldoci Bohuslavice lepším mužstvem. Již v první
třetině se ujali dvoubrankového vedení. V prostřední části hry přidali další tři branky.
Konečný účet utkání se nakonec zastavil na skóre 7:0 pro Buldoky.
V průběžné neúplné tabulce soutěže jsou bohuslavičtí hokejisté s 12 body na 4. místě.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Derby Kouty
5:3
Branky Bohuslavic: Daniel Hříva 2, Tomáš Dominik, Radek Theuer, Marek Wilpert.
HC Buldoci Bohuslavice - HC STK
1:4
Branka Bohuslavic: Milan Pšenica.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Isotra
0:5
HC Buldoci Bohuslavice - HC Mexiko
4:1
Branky Bohuslavic: Radek Theuer 2, Jakub Kocur, Libor Kubík.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Štěpánkovice
7:0
Branky Bohuslavic: Jakub Kocur 3, Radek Theuer, Libor Kubík, Šimon Cigán, Jiří
Kocián.
Aktuální tabulka AHL:
1. HC Čas Mančaft
2. HC Monaco Kouty
3. HC Bolatice
4. HC Bohuslavice
5. HC Buly Aréna
6. HC STK
7. HC Horní Lhota
8. HC Isotra
9. HC Kozmice
10. HC Štěpánkovice
11. HC Zábřeh
12. HC Mexiko
13. HC Derby Kouty

9
10
8
9
8
7
10
9
10
9
9
9
7

8
7
6
6
6
5
3
2
2
2
2
1
1

0
1
1
0
0
0
1
2
2
1
1
2
1

1
2
1
3
2
2
6
5
6
6
6
6
5

53:27
49:22
43:26
32:23
74:21
47:19
36:52
25:57
36:51
23:67
27:47
33:48
15:33

16
15
13
12
12
10
7
6
6
5
5
4
3

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v listopadu:
Ne 9.11.2008 17:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
Po 17.11.2008 20:30 HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
Čt
20.11.2008 19:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěže
a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umístěny na webových
stránkách obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport.
Jiří Kocián
- 13 -
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Výzva pro organizace a složky působící v obci
Obecní zastupitelstvo připravuje rozpočet obce na rok 2009. Tak jako v minulých
letech hodlá podpořit spolky a organizace v obci finančním příspěvkem na nezbytné
mimořádné výlohy i organizaci společenských akcí, které svým významem přesáhnou
možnosti jednotlivé organizace a významnou měrou zviditelní obec a její prezentaci
v regionu. Přednost bude mít organizace společných akcí pro děti, mládež a seniory.
Vyzývám proto předsedy a výbory organizací a složek působících v obci, aby do konce
listopadu předložili své záměry na obecní úřad. Budou projednány v radě obce a předloženy
obecnímu zastupitelstvu pro zařazení do plánu akcí a rozpočtu na rok 2009.
Ing. Kocián, starosta
Kultura
Náboženský život (9.)
4. listopadu má svátek Karel. Do římského kalendáře se toto jméno dostalo po
Karlu Boromejském (Carlo Boromeo).
Kdo byl Karel Boromejský? Narodil se v Aroně na břehu jezera Lago Maggiore
v severní Itálii ve šlechtické rodině v roce 1538. Jako velmi nadané dítě začal ve svých
14-ti letech studovat na universitě v Pavii. Za sedm let studia dosáhl doktorské hodnosti a
jeho strýc, papež Pius IV., který si Karla velmi oblíbil, si ho jako mladého doktora práv
pozval k sobě do Říma a jmenoval ho tajným sekretářem a krátce nato kardinálem –
jáhnem. Karel bral svůj úřad velmi vážně a splnil všechna očekávání svého strýce papeže.
Smrt staršího bratra hluboce zasáhla mladého Karla a dovedla ho k rozhodnutí, že se
stane knězem. Krátce nato se nechal ve svých 24 letech vysvětit. Již o několik měsíců
později jej papež Pius IV. vysvětil na biskupa a ustanovil jej arcibiskupem a kardinálem
v Miláně. Pro své povinnosti sekretáře v Římě se do Milána dostal až za tři roky. Tam
shledal svou diecézi ve velmi špatném stavu. V té době končil slavný tridentský koncil a
bylo třeba začít uvádět jeho závěry do života církve. Této činnosti věnoval pak s plným
nasazením celý svůj krátký život. Neúnavně se staral o vzdělávání kněží a ostatního lidu
a o kostely, které byly v celé diecézi v žalostném stavu. Konal vizitace venkovských
farností, věnoval se pozvednutí zbožnosti lidu i kléru. Pomáhal chudým a když vypukl
v Miláně mor, sám chodil mezi nemocné, ošetřoval je, nosil jim jídlo, přikrývky a
ošacení.
Vyčerpán podlehl těžkému záchvatu horečky a 3.listopadu 1584 ve věku pouhých
46 let umírá. Je pochován v kryptě milánského dómu. Již v roce 1610 jej papež Pavel V.
svatořečil.
Sv. Karel Boromejský je znázorňován jako biskup nebo kardinál, často drží v ruce
kříž, někdy má provaz kolem krku nebo důtky v ruce jako znamení pokání. Podoba jeho
obličeje se zachovala jako posmrtná maska (odlitek) a je uložena v kapucínském klášteře
v Miláně.
Podle Karla Boromejského jsou nazvány i sestry kongregace Milosrdných sester –
„Boromejky“. Sestrami tohoto řádu jsou i čtyři rodačky z naší farnosti – všechny jsou
Vitáskové.
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Sv. Karel Boromejský je patronem biskupství Lugano v Itálii, univerzity
v Salcburku, duchovních správců, kněžských seminářů, „Boromejek“ a proti moru.
Tohoto vzdělaného církevního velikána mají za patrona i všichni Karlové, kterých žije
mezi námi ještě hodně.
Leo Dominik, kronikář obce
Pozvánka na divadelní představení
Obec Bohuslavice, kulturní komise a Divadelní soubor Štítenské akademie
muzických umění ŠAMU ze Štítiny zvou občany v neděli 9. listopadu na divadelní
představení „Otylka“. Tento soubor, jehož členy jsou i naši bývalí spoluobčané manželé
Dominikovi, účinkoval v naší vesnici již v minulosti s oblíbenými komediemi „Blbec
k večeři“ a „S moji dcerou ne“. Začátek představení v kulturním domě je v 16,00.
Vstupenky prodávají v přeprodeji pracovnice OÚ a členové kulturní komise a budou se
také prodávat před zahájením divadla. Cena je 50,- Kč. Přijďtě příjemně strávit podzimní
nedělní odpoledne s amatérskými divadelníky ze Štítiny.
Taneční pro partnerské páry
Přešlo několik týdnů a historicky první taneční v Bohuslavicích pro „partnerské
páry“ se chýlí ke svému závěru. První nesmělé a neobratné kroky se změnily ve
virtuozitu účastníků „Star dance“, kterou je třeba předvést veřejnosti. První příležitostí
bude tradiční kolona na závěr tanečních, která se uskuteční se v sále Kulturního domu
v Bohuslavicích v pátek 21. listopadu od 18,00. Kolona je určena především pro
účastníky kursu a jejich pozvané hosty. V příp. zájmu o účast je možno požádat o několik
lístků na obecním úřadu.
Mgr. Pavel Domink, místostarosta
Obec Bohuslavice ve spolupráci s Klubem paličkované krajky
pořádají 2.ročník výstavy
Kouzlo a vůně perníku,

kde své perníkové chaloupky, betlémy, adventní věnce a jiné výrobky z perníku
představí perníkářky a perníkáři z naší obce.
V rámci této akce bude zároveň probíhat prodejní výstava paličkářek a dalších
amatérských výtvarných tvůrců z Bohuslavic, kteří nabídnou: paličkovanou krajku, vánoční
přání, drátkované šperky, svíčky z pravého včelího vosku, adventní věnce, ručně malovaná
trička, mikulášské a vánoční perníky, perníkové chaloupky…
Výstava se bude konat ve dnech 29.11. a 30.11. 2008 v době od 15.00 do 20.00
hodin v sále kulturního domu v Bohuslavicích.
Ing. Magda Birtková
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Jubilanti obce Bohuslavice v listopadu 2008

Dihel Arnošt

75 let

Kocurová Marcela

50 let

Lasáková Hedvika

88 let

Mosler Leo

50 let

Krieblová Anastázie

85 let

Krištofová Renata

70 let

Hruška Oldřich

50 let

Poštulka Josef

50 let

Tomíček Bedřich

85 let

Ostárková Alžběta

89 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, štěstí
a pohodu do dalších let.

Obec Bohuslavice nabízí občanům ke koupi následující knížky o životě na Hlučínsku:
Anna Malchárková - Kamenný svědek
100,- Kč
Lidie Rumanová - Kuty-Kravaře a inše hlupoty
130,- Kč
Anna Hamplová - Vzpomínky malé Anny
150,- Kč
Vilém Plaček – Prajzáci, aneb k osudům Hlučínska
180,- Kč
Vilém Plaček – Prajzáci II
200,- Kč
Moravskoslezský kraj - města, obce (historie, tradice, kultura aj)
350,- Kč
CD Lidové písně z Hlučínska I
80,- Kč
CD Lidové písně z Hlučínska II
100,- Kč

Karla Krupová
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Inzerce:

KONEC ROKU PLNÝ VÝHOD!!!
do 31.12.2008
• Prvotní smlouvy s prémií až 1 500,500,- Kč.
• Děti do 1 roku věku mají smlouvu až do 300 tisíc cílové částky
zcela ZDARMA!
• Ke smlouvě zajímavý DÁREK.
• Penzijní připojištění
Žádné poplatky! Úrok 2-5 % a státní podpora až 150,- Kč měsíčně!
Finanční poradce ČMSS, a.s.
Renáta Pašková
PORADENSKÉ MÍSTO:
Lesní 440, 747 19 Bohuslavice
Domluvte si schůzku na telefonu:
737 750 815
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Obec Bohuslavice ve spolupráci s klubem paličkované krajky
pořádají 2.ročník výstavy

KOUZLO A VŮNĚ PERNÍKU
kde své perníkové chaloupky,betlémy,adventní věnce a jiné výrobky z perníku,představí
pernikářky a pernikáři z naší obce.

V rámci této akce bude zároveň probíhat prodejní výstavka paličkářek a dalších amatérských
výtvarných tvůrců z Bohuslavic,kteří nabídnou :
− paličkovanou krajku
− vánoční přání
− drátkované šperky
− svíčky z pravého včelího vosku
− adventní věnce
− ručně malovaná trička
− mikulášské a vánoční perníky
− perníkové chaloupky

Výstava se bude konat ve dnech 29.11. a 30.11.2008 v době od
15.00 hod do 20.00 hod v sále kulturního domu v Bohuslavicích
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Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Internetové stránky obce:

www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.hlucinsko.tv

E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:

553 659 075

Tel/Fax/Zázn.:

553 659 064

Úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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