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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
na začátku bych se chtěl omluvit za zveřejnění informace o ozbrojeném přepadení
v Bohuslavicích v únorovém čísle zpravodaje. Popis události ve zpravodaji neodpovídal
skutečnosti, byl nepřesný a neúplný. Za vzniklou újmu, nedorozumění a následky se ještě
jednou veřejně omlouvám zejména dotčené rodině.
Zima, která nám v měsíci únoru nastavila svou pravou tvář přídělem sněhu a mrazu,
prohrává svou nadvládu s nastupujícím jarem. Sníh taje u nás naštěstí bez problémů, které
můžeme sledovat v jiných oblastech republiky.
Na konci masopustu s úspěšnými bály jsme pochovali na plese hasičů basu a vstoupili
před velikonočními svátky do postního období s menší společenskou a kulturní aktivitou.
Dočkají se ale příznivci sportu, kterým začíná 21. 3. 2009 jarní část fotbalové sezóny.
V příloze zpravodaje Vám přinášíme rozlosování všech mužstev. Očekávám, že naši
fotbaloví reprezentanti dosáhnou ve všech kategoriích lepších výsledků než na podzim a tím
záchranu v soutěžích a lepší umístění v tabulkách. Přijďte v co nevětším počtu povzbudit
naše sportovce.
V únoru jsme se nejprve prostřednictvím internetu a později i písemnou formou
dozvěděli o nepřidělení dotace na plánovanou stavbu „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a
stavební úpravy“. I přesto, že předložená žádost byla ohodnocena
body nesplnila přísná
kritéria očekávaných zejména finančních přínosů. Neúspěch jsme detailně projednali a
rozebrali na mimořádném jednání obecního zastupitelstva, jehož usnesení přinášíme na
dalších stranách zpravodaje. Na jednání zastupitelstva jsme rozhodli, že využijeme další
výzvu a předložíme v květnu novou žádost o dotaci.
Do minulého, únorového zpravodaje jsme vložili dotazník za účelem zjištění
požadavků, názorů, námětů a připomínek, které budou využity pro plánování sociálních
služeb. S politováním musím konstatovat, že se nám ze 450 dotazníků vrátilo pouze 44 t.j.
necelých 10 %. Je zarážející, že tak málo spoluobčanů se zapojilo do anonymní ankety
mapující potřebnost sociálních služeb v obci a jejich zlepšení, které má ve svém důsledku
vést k vyšší životní úrovni v naší obci.
Obec Bohuslavice přijme v termínu od 1. 4. 2009 dva muže a dvě ženy z řad
nezaměstnaných občanů na veřejně prospěšné práce. Přednost budou mít nezaměstnaní déle
jak 6 měsíců, nebo starší 50 let, kteří za posledních 12 měsíců nepracovali na obci. Na tyto
pracovníky může získat obec dotaci na mzdu. O možnostech zaměstnání poskytneme
informaci na OÚ Bohuslavice. Ve čtvrtek 26. 3. 2009 vás zvu na jednání obecního
zastupitelstva, které se uskuteční v 18,00 hod v banketní místnosti KD. Program bude
v dostatečném předstihu vyvěšen na úřadní desce OÚ a webových stránkách obce.
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Jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 23. 2. 2009 zabývala následující
problematikou:








Kontrola usnesení
Výsledky hospodaření obce za 01/2009, rozbor daňových příjmů v 01, 02/2009
Cenový výměr 3/2009 – Sazebník úhrad Czech Point
Investiční výstavba – stavby

Obecní dům Bohuslavice, nová žádost o dotaci z ROP Moravskoslezsko,
výzva 04/2009, předložení žádosti 05/2009

Dokončení Kilovně, výhrady k návrhu nájemní smlouvy

Dopravní značení, přechody

Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, Odbočka z Polní, Místní komunikace
Lampa, Menšíkovi, Místní komunikace Bogaček, Kocur, Pudich, Oprava místní
komunikace Poštovní, nabídka inž. činnosti p.Mokrý

KD, výměna oken a zateplení, rozpočtové náklady, koncepce rekonstrukce
zastřešení

ZŠ a MŠ Bohuslavice, výměna oken dveří, a zateplení fasády, dokončení
sedlových střech, možnosti získání dotace

Územní plán, změna č. 4, projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem
a příslušnými obcemi. Veřejné projednání návrhu změny č. 4 ÚP Bohuslavice se
uskuteční 31. 3. 2009 v 15.00 hod v banketní místnosti KD. Nový územní plán
obce Bohuslavice – možnosti získání dotace

Žádosti o dotace (ZŠ a MŠ Bohuslavice – zateplení objektů, výměna oken a
dveří, dokončení sedlových střech, KD - zateplení objektů, výměna oken a dveří,
dokončení sedlových střech, Vypracování projektové dokumentace na oddílnou
splaškovou kanalizaci a ČOV Bohuslavice, bezpečnost silničního provozu, oprava
podlahy v tělocvičně
Komunitní plán sociálních služeb na období 2010-2013, výsledky dotazníkového šetření
Organizační věci:

Zpráva o stavu veřejného pořádku

Bezúplatný převod parcela č. 482/10 o výměře 26 m2,

Odprodej pozemku 1174/2

Zástavba pozemku 1702/1, alternativy

Veřejně prospěšné práce

Smlouvy o pronájmu hrobových míst

Výroční zpráva o poskytování informací

Činnost rodinného centra Naschválníček

Vyhodnocení kulturních akcí, plán akcí na nejbližší období

Hostování lunaparku p. Josefa Dubského

Žádost o dotaci FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice, ZO ČSV Vřesina – včelaři

Zakoupení sypače, vysavače na psí exkrementy a mulčovače

Nabídka leteckých snímků Jas air

Darování krve Slezská nemocnice v Opavě 17. a 31. 3. 2009
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Jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém mimořádném jednání dne 17. 2. 2009
vzalo na vědomí:
• Informaci o nepřiznání dotace na Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební
úpravy
• Informace o možnostech dalšího postupu v případě nezískání dotace ve druhém kole
• Seznámení s projektovou dokumentací ZŠ a MŠ Bohuslavice – Zateplení objektů,
výměna oken a dokončení sedlových střech
• Informace o závěrech z rozpracované dokumentace KD Bohuslavice – zateplení
objektu, výměna oken a dveří
schválilo:
a) zrušení zadávacího řízení (veřejná zakázka, evidenční číslo VZ: 60026010, Obecní dům
Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, zadavatel obec Bohuslavice) v souladu s § 84
odst. 2, písm. d), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
zákon), jelikož odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné
změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s
přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil – na realizaci
projektu nebyla přidělena dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice pověřuje starostu obce, aby okamžitě informoval společnost
pověřenou výkonem zadavatelské činnosti (HRAT, s.r.o.) o zrušení zadávacího řízení, aby
mohla v zákonných lhůtách provést potřebné kroky spojené se zrušením.
b) Předložení nové žádosti o dotaci na stavbu „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a
stavební úpravy z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko,
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Realizace projektu je plánovaná v letech 2009 – 2010.
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2007 na zajištění komplexní projektové
přípravy , zpracování žádosti o dotaci vč. všech povinných příloh na stavbu „Obecní dům
Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy. Z důvodu nepřidělení dotace provede zhotovitel
přepracování díla na podmínky další výzvy se zohledněním poznámek poskytovatele dotace.
d) Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu Obecní
dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy“, na který bude požadována dotace z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory
4.1 Rozvoj venkova.
e) Realizace projektu je plánovaná v letech 2009-2010. Minimálně výše spolufinancování dle
podmínek dotačního programu je 7,5% celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů
projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků budou
vyčleněny dostatečné vlastní zdroje obce a zajištěn bankovní překlenovací úvěr, ve výši a
načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti.
f) Zajištění financování provozu projektu Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební
úpravy“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Obec má pro tyto účely
vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní finanční zdroje v dostatečné výši jak je
deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti
projektu dle podmínek dotačního programu ROP.
Ing. Kocián, starosta
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V OPAVĚ S NOVÝMI
ÚŘEDNÍMI HODINAMI
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. jde do nového roku s
nepatrnými změnami návštěvních hodin. Návštěvní hodiny jsou nově rozděleny pro veřejnost
a pro objednané klienty.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. je občanské sdružení,
které se zaměřuje na služby pro zdravotně postižené a jejich blízké. Posláním Centra je
přispívat ke zkvalitňování života občanů se zdravotním postižením a pomáhat jim při
integraci do společnosti.
Centrum nabízí:

Odborné sociální poradenství
Potřebujete poradit s výběrem vhodné sociální služby, kompenzační pomůcky či
pracovního uplatnění, při uplatňování práv a oprávněných zájmů či s obstaráváním osobních
záležitostí? Nevíte si rady, jak vyplnit žádost nebo jiné formuláře k získání různých
příspěvků? Pak právě pro Vás je určena naše poradna. Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi
Vám pomůžeme. Sociálně právní poradenství poskytujeme zcela zdarma.

Osobní asistence
Centrum pro zdravotně postižené je v současné době jediným poskytovatelem služby osobní
asistence v Opavě a okolí. Jedná se o službu, která umožňuje zdravotně znevýhodněným
osobám, jakékoli věkové kategorie zůstat, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a zároveň
snížit závislost těchto osob na svém blízkém okolí. Osobní asistence je moderní službou,
která přispívá k integraci osob se zdravotním postižením a seniorů do společnosti
posilováním sociálních kontaktů, poněvadž osobní asistentka není pouze pečovatelkou, nýbrž
také společnicí, která pomáhá, ale také zajišťuje a dodává potřebný společenský kontakt,
který brání sociální izolaci postiženého. Více informací o hrazení a konkrétních možnostech
této služby můžete zjistit na níže uvedených kontaktech.

Sociálně aktivizační činnosti
Tyto služby jsou Centrem poskytovány nebo zprostředkovány podle jeho kapacity, možností
a zájmu osob se zdravotním postižením jakékoli věkové kategorie. V současné době
nabízíme tyto bezplatné aktivity:
- kurz individuální výuky na PC,
- arteterapii,
- muzikoterapii,
- přednášky odborníků z různých oblastí, např. zdraví, zdravého životního stylu, sociální
problematiky a kompenzačních pomůcek.
Jak nás můžete kontaktovat?
Telefonicky na čísle:
553 734 109
E-mailem na adrese:
czp.opava@centrum.cz
Písemně na naší adrese: Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Osobně:
v sídle organizace na Liptovské ulici
Návštěvní hodiny Centra:
Pondělí
8:00 – 12:00 13:00 - 17:00 = pro objednané, externí služby
Úterý
8:00 – 12:00 13:00 - 16:00
Středa
8:00 – 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00 13:00 - 15:00 = pro objednané, externí služby
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Činnost rodinného centra Náschválníček
od 2. pololetí Skřítek.
V herně Mateřské školy v Bohuslavicích pracuje každé pondělí v době od 14.30
hod. rodinné centrum „Skřítek“. Maminky nebo i tatínkové s dětmi od 2 měsíců do 4 let
pod vedením instruktorky sl. Jiřiny Kurkové se postupně seznamují s pohybovou,
rozumovou, výtvarnou a hudební výchovou.
Do jakých skupinek jsou děti děleny?
Co děláme v programu rodinného centra Náschválníček?
Děti jsou rozděleny do věkových skupinek. Vše dělají s rodiči za doprovodu vyškolené
asistentky psychomotorického vývoje.
Nejmladší děti od 2 do 6 měsíců: Rodič cvičí a přitom dítě se učí různě polohovat (koťátko,
klokánek, zajíček, tygřík, klubíčko)
Dítě také připravujeme na první a druhé vzpřímení, otáčení a lezení.
Děti 6 až 12 měsíců: Rodič cvičí a dítě drží v poloze.Děti se učí lézt, sedět, chodit a
rozvíjet jemnou motoriku ruky.Vše se dělá za doprovodu říkadel. Program je dlouhý jednu
hodinu.
Děti od jednoho roku které již chodí: Program je dlouhý hodinu a půl. Děti jsou rozděleny
do skupinek:12 až 24 měsíců, 24 až 36 měsíců a 36 a více
Hodina je rozdělená na pohybovou a rozumovou část ( vždy se při této části zpívá a říkají se
říkadla). Dále hodina obsahuje svačinku, výtvarnou výchovu a hudební výchovu.
Pokud budete mít zájem o činnost rodinného centra, volejte sl. Jiřinu Kurkovou, tel. 605 866
906. Zápis bude v pondělí 9.3.2009 od 14.30-15.30 hod. v herně Mateřské školy
Jiřina Kurková
instruktorka

Vodné
Správce obecního vodovodu pan Erhard Kocur bude od pondělí 16.3.2009 provádět
v obci pravidelné odpisy vodoměrů a vybírat v hotovosti poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu. Cena se nemění a zůstává ve výši 14,- Kč/m3
Karla Krupová

Setkání s podnikateli a zemědělci
Sdružení obcí Hlučínska, sdružující 31 měst a obcí Hlučínska (cca 75 000 obyvatel)
uskuteční ve středu 25. 3. 2009 v 16.00 hod. v salónku restaurace Hotelu Buly Aréna
v Kravařích, na ul. Kostelní 360/28, Kravaře „Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se
zástupci podnikatelské a zemědělské veřejnosti z regionu Hlučínska. Na společném setkání
se starosty všech obcí budou podnikatelé informováni o možnostech vzájemné spolupráce o
výsledcích loňského dotazníkového šetření u podnikatelů o databázi průmyslových zón a
nebytových prostor k rozvoji podnikání, o chybějících podnikatelských aktivitách v obcích a
městech aj. Na jednání jsou pozvání zástupci Hospodářské komory, Úřadu práce a Státního
zemědělského intervenčního fondu. Setkání se také zúčastní zástupci místní akční skupiny
Hlučínska a polského regionu (Glubczyce, Kietrz, Baborow, Branice), kteří podají informaci
o možnostech získání dotací z programu Leader a spolupráci s polskými partnery.
Kocián, starosta
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Povinná výměna řidičských průkazů
Obecní úřad obdržel žádost MěÚ Hlučín – odboru dopravy a silničního hospodářství o
zveřejnění níže uvedené informace:
Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané v období 1. 1. 1994 až 31. 12. 2000 si
musí tento doklad vyměnit za nový a to nejpozději do 31. 12. 2010. Výměna průkazu za
nový EURO typ v podobě plastové karty je povinná a bezplatná.
Řidičský průkaz si mohou řidiči s trvalým pobytem ve správním obvodu Hlučín
vyměnit na Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín v úředních hodinách.
K výměně je třeba donést s sebou fotografii o rozměrech 35x45 mm, stávající řidičský
průkaz a občanský průkaz.
„ Ačkoliv na výměny řidičských průkazů mají řidiči ještě dost času, chtěli bychom na
ně apelovat, aby tak učinili co nejdříve. Sami se tak zaslouží o plynulý a bezproblémový
průběh vydání nového průkazu a vyhnou se tak např. dlouhým čekacím lhůtám, které mohou
nastat v případě, že všichni řidiči nechají výměnu dokladů na poslední chvíli.
Lada Dobrovolná,
tisková mluvčí MěÚ Hlučín

Organizace v obci
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace
Výstava betlémů
V úterý 3. 2. 2009 v 16 hodin proběhlo slavnostní ukončení muzejní sezóny a také
vyhodnocení nejúspěšnějších betlémů. Do soutěže bylo zapojeno celkem 7 škol z Hlučínska.
Naše škola se umístila na pěkném 3. místě.
Touto cestou děkujeme žákyním 8. a 9. třídy, žákům 4. a 6. třídy, kteří vyrobili betlémy do
této soutěže.

Vyhodnocení nejúspěšnějších dětských betlémů
1. místo - ZŠ Velké Hoštice (281 hlasů)
2. místo - ZŠ Šilheřovice (183 hlasů)
3. místo - ZŠ Bohuslavice a ZŠ Vřesina (91 hlasů)

Mgr. Karla Poštulková
Pythagoriáda
V lednu proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se
zúčastnilo19 žáků z 6. třídy a 20 žáků ze 7.třídy. Soutěžící měli za úkol vyřešit 15 úloh, za
každou správně vyřešenou úlohu získal soutěžící 1 bod.
Úspěšným řešitelem, který měl postoupit do okresního kola, byl každý, který získal 9 a
více bodů. Maximální počet bodů, které žáci získali, bylo 7 bodů. Proto nikdo nesplnil
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podmínky v účasti v okresním kole. Tři nejlepší z 6. třídy: Petr Štefek (7 bodů), Anička
Kučerová (6,5 bodů), Klára Hřivová (5 bodů).
Tři nejlepší řešitelé ze 7. třídy: Tadeáš Kriebel (8 bodů), Barča Dostálová, Vanda
Zelinová, Martina Sýkorová (5 bodů).
Mgr. Karla Poštulková
„Požární ochrana očima dětí“ 2009
I v tomto roce se naše škola zúčastnila školní kola soutěže „Požární ochrana očima
dětí“. Vyhlašovatelem této soutěže je SH ČMS v Opavě. Soutěže se zúčastnili jak žáci
nižšího stupně, tak i žáci vyššího stupně. V hodinách výtvarné výchovy žáci soutěžili v části
výtvarné a v hodinách českého jazyka v části literární. Obě části byly rozděleny do kategorií.
Část literární zahrnovala kategorii L1: žáci 3. až 5. ročníku, kategorii L2: žáci 6. a 7.
ročníku a kategorii: L3 žáci 8. a 9. ročníku. Část výtvarná se dělila na kategorii ZŠ1: žáci 1. a
2. ročníku, kategorii ZŠ2: žáci 3. až. 5. ročníku, kategorii ZŠ3: žáci 6. a 7. ročníku a na
kategorii ZŠ4: žáci 8. a 9. ročníku. Do okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí
postupuji tito žáci:
Literární část:
L1: D. Borovičková
K. Kudělová
N. Mašková
T. Vitásková
L2: M. Vitásková
A. Kučerová
L3: M. Gaidová
T. Kubíková

4. třída
5. třída
5. třída
5. třída
7. třída
6. třída
9. třída
8. třída

Výtvarná část:
ZŠ1: L. Růžička
H. Drobilík
D. Skroch
ZŠ2: V. Poštulka
T. Dostálová
E. Kubíková
G. Vitásková
L. Freisler
M. Grzenia
ZŠ3: Š. Ostárek
N. Steffková
M. Janošová
M. Vitásková
ZŠ4: M. Štefková
M. Riedlová

2. třída
2. třída
2. třída
3. třída
3. třída
4. třída
4. třída
4. třída
5. třída
6. třída
6. třída
6. třída
7. třída
8. třída
8. třída
Mgr. Dagmar Fojtíková
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Opékačka
U lesíku dítě stálo, zapalovač drželo.
Krátilo si dlouhou chvíli, na kámoše křičelo:
„Hele lidi, pojďte sem! Opečem si párky,
přímo tady pod lesem!“
Kluci běží – buřty s sebou,
zapalovač rychle berou.
Karel škrtá, plamínek se zjeví.
Kamarádi s radostí
o buřty se dělí.
Oheň hoří, vítr fouká,
za chvilku už strom tam doutná.
Kluci oči vykulené,
strach je naráz domů žene!
„Táto, táto! Máme problém!“
„Co se stalo? Ven s tím, honem!“
Oni mu to všechno poví,
táta se hned právem zlobí.
„Kluci jedni neposední,
volám hasiče, teď v den všední.“
Táta požár nahlásí
a hasiči ho uhasí.
Martina Gaidová, 9.třída
SK BOHUSLAVICE

V lednu se rozběhla příprava na jarní část sezóny. Její nedílnou součástí jsou i
přípravné zápasy. Všechny hrajeme na umělé trávě v areálu BULY v Kravařích.
Prvním soupeřem byl 24.1. Dolní Benešov. Nastoupili jsme v sestavě: Blokša –
Vitásek (60. Blahuta), Adam, Harasim, Liška – Štefek T., Polomský, Bunček, Štefek J. –
Kretek, Pavlík. Rozdíl ve fyzické připravenosti a v nasazení byl propastný a pouze vychýlená
muška Malohlavy, který zahodil asi pět jasných šancí, nás ušetřila od ještě většího přídělu.
Za hosty otevřel už ve 3. minutě po rohu skóre Václavek. Vyrovnal v 15. min. pěkným
lobem z dálky přes špatně postaveného brankáře Kretek. Pak už jen přibývaly branky v naší
síti až na konečných 1:8.
-8-
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Dalším soupeřem byly 31.1. Radvanice. Naše sestava: Juras (46. Kocur) – Liška (46.
Vitásek), Harasim, Polomský, Štefek J. – Štefek T., Kocián J., Bunček (70. Blahuta),
Potůček – Pavlík, Kretek (46. Mokrý R.). Po poločase 0:2 jsme prohráli 1:7, když za nás
výsledek korigoval v 55. minutě z penalty Harasim.
7. února jsme se utkali se Štěpánkovicemi. Sestava: Blokša D. – Blahuta (46. Liška),
Blokša J., Adam, Štefek J. – Štefek T., Bunček, Pavlík, Hruška – Buhla, Kretek. Po
zlepšeném výkonu oproti předchozím utkáním jsme po dvou brankách Buhly (51. a 55.) a
jedné Bunčka (68.) vyhráli 3:1. Hosté snižovali po rohovém kopu a následné skrumáži tři
minuty před koncem utkání.
V dalším zápase jsme změřili síly se Štítinou. 14. února jsme nastoupili v této sestavě:
Juras – Harasim, Blokša J., Polomský, Blahuta – Štefek T. (9. Liška), Kocián J. (46. Breuer),
Pavlík, Štefek J. – Kretek, Buhla. Góly: 47. a 54. Polomský, 3. Buhla a 67. Kretek. Zápas
skončil našim vítězstvím 4:2.
Zatím poslední utkání jsme sehráli s nejvýše postaveným soupeřem Kravařemi. Naše
sestava byla kombinovaná z A i B týmu i s cizí výpomoci: Juras – Blahuta, Blokša J.,
Harasim, Breuer (46. Lampa P.) – Štefek T., Kocián J., Pavlík, Štefek J. – Buhla, Černín (21.
Lampa J.). Vzhledem k naší sestavě (v které nám zpočátku vypomohl i trenér hostí Černín) a
v podstatě kompletnímu soupeři se jednalo o dobré utkání, dramatické, se spoustou šancí na
obou stranách a nakonec i velice přijatelným výsledkem. Prohráli jsme 2:1. Náš úspěch
zaznamenal ve 20. min. Jakub Štefek, Kravaře vyrovnaly z penalty (sporné) ve 43. minutě a
rozhodl Buchvaldek střelou ze zpětné přihrávky v 84. minutě. Na obou stranách pak bylo
ještě hodně zajímavých momentů. Kravaře nedaly druhou penaltu (tentokrát správně
nařízenou) a nastřelily dvě tyčky. Za nás Dan Buhla trefil tyč a z trestného kopu i břevno.
Celkově je zatím příprava katastrofální, hlavně díky přístupu hráčů a jejich tréninkové
účasti. Po jejím dílčím vyhodnocení byla svolána hráčská schůze, na které bylo dohodnuto
spojení obou mužských týmů, které teď trénují společně a redukce počtu tréninků. Zároveň
po diskuzi přislíbili někteří oslovení hráči B mužstva (byť tam výkonnostně nepatří) pomoc
A týmu v jarních bojích o záchranu. Bohužel jak už to bývá, nechali někteří hráči své kolegy
a klub v nouzi na holičkách.
I B tým sehrál dvě přípravná utkání. V prvním se 15. 2. utkal rovněž na umělé trávě
v Kravařích s celkem Chuchelné. Nastoupili jsme v této sestavě: Kocur – Breuer, Blokša J.,
Lampa P. (63. Ječmínek), Blokša A. – Chlopčík, Kocur J. (46. Liška), Mokrý R., Barč –
Štefek J., Ječmínek (46. Lampa J.). Hosté se ujali vedení v 11. minutě po naši chybě na půlící
čáře a následném úniku. V 19. min. srovnal krásnou přízemní střelou k tyči Josef Kocur. Ve
36. min. jsme se zásluhou dorážky Jirky Ječmínka dostali do vedení, ale soupeř v 56. min.
vyrovnal na konečných 2:2.
Ve druhém utkání jsme změřili síly s mužstvem Darkoviček. Naše sestava: Blokša D.
– Breuer, Blokša J., Harasim, Blokša A. – Hruška, Polomský, Kocián J., Štefek T. – Mokrý
R., Vitásek. Náhradníci: Juras, Štefek J., Mokrý D., Štefek D. a Barč střídali hokejovým
způsobem. Po brankách T. Štefka (30.), J. Štefka (37.) a R. Mokrého (72.) jsme se rozešli se
soupeřem smírně 3:3.
B mužstvo absolvuje v 11. týdnu soustředění.
Ing. Ondřej Mokrý, předseda SK
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HC Buldoci
Řádky z ledního hokeje
V lednu odehráli hokejisté Buldoků Bohuslavice pouze tři utkání AHL. V těchto třech
střetnutích si připsali na své konto dvě výhry a jednu prohru.
V sobotu 7. 2. odehráli ve 21. kole zápas proti mužstvu HC Štěpánkovice. Hokejisté
Štěpánkovic se nacházejí momentálně na posledním místě tabulky AHL. Z tohoto pohledu se
mělo jednat pro Buldoky o zisk "povinných" dvou bodů. Papírové předpoklady se nakonec
naplnily a bohuslavičtí hokejisté od začátku střetnutí šli za vítězstvím. V každé třetině utkání
navyšovali svůj náskok a skóre se nakonec zastavilo na stavu 8:1.
V neděli 15. 2. odehráli hokejisté střetnutí proti HC Zábřeh. Buldoci měli po celý
zápas průběh hry plně pod kontrolou a nedovolili soupeři ani na chvíli pomyslet na bodový
zisk. Převaha našich hokejistů byla přetavena do výrazného vítězství 11:2.
V úterý 24. 2. bylo na pořadu utkání proti mužstvu HC Čas Mančaft. Naši hokejisté
nezačali utkání v úvodní třetině dobře. Sice měli šance na vstřelení branky, góly však střílel
pouze soupeř, který vyhrál první třetinu hrozivým čtyřbrankovým rozdílem. Druhá třetina
byla ve znamení snahy Buldoků skóre korigovat, hráči Čas Mančaftu však byli proti. Až v
poslední části utkání se bohuslavickým podařilo brankáře soupeře několikrát překonat a
zkorigovat stav zápasu na konečných 5:7 pro Čas Mančaft.
V průběžné neúplné tabulce soutěže jsou zatím bohuslavičtí hokejisté s 32 body na 4.
místě.
V základní části soutěže čeká naše hokejisty již jen jedno střetnutí s Buly Arénou.
Týmy budou poté podle umístění v tabulce rozdělena do dvou skupin. V první skupině budou
mužstva na 1. až 6. místě v tabulce a ve druhé mužstva na 7. až 13. místě. V každé skupině
pak mužstva sehrají dva zápasy s ostatními ze své skupiny. Tyto zápasy pak určí konečné
pořadí letošního ročníku AHL.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Štěpánkovice
8:1
Branky Bohuslavic: Jan Krupa 3, Marek Wilpert 2, Petr Krupa, Roman Theuer, Tomáš
Kocur.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Zábřeh
11:2
Branky Bohuslavic: Radek Theuer 3, Marek Wilpert 3, Jakub Kocur 2, Tomáš
Dominik, Tomáš Kocur, Šimon Cigán.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Čas Mančaft
5:7
Branky Bohuslavic: Jan Krupa 3, Daniel Hříva, Libor Kubík.
Aktuální tabulka AHL:
1. HC Monaco Kouty
2. HC Buly Aréna
3. HC STK
4. HC Bohuslavice
5. HC Bolatice
6. HC Čas Mančaft
7. HC Horní Lhota
8. HC Isotra
9. HC Zábřeh

24
22
24
23
23
23
24
23
23

19
18
16
15
15
16
10
7
7
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1 4
1 3
1 7
2 6
2 6
0 7
3 11
2 14
2 14

106:53
173:58
151:82
106:69
124:73
119:77
98:92
59:114
69:109

39
37
33
32
32
32
23
16
16
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10. HC Kozmice
11. HC Derby Kouty
12. HC Mexiko
13. HC Štěpánkovice

24
23
24
24

6
4
3
3

3
5
2
2

15
14
19
19
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88:134
73:104
68:157
58:170

15
13
8
8

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v březnu:
Út
3.3.2009
18:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
So 7.3.2009
17:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
Po 16.3.2009 20:30 HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
Út
24.3.2009 18:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
St
1.4.2009
19:30 HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
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 v aktualitách a pod odkazem Sport.
Jiří Kocián

Kultura
Náboženský život (13.)
Pro měsíc březen jsem vybral jméno Kazimír. V našem kraji je to jméno neobvyklé, a
také se u nás nepoužívalo, ani nepoužívá. Máme však v obci jednoho nositele toho jména;
tím je duchovní správce farnosti, otec Kazimír.
Odkud tedy jméno pochází. Významnými nositeli tohoto jména byli polští králové. A
právě sv. Kazimír byl synem polského krále Kazimíra IV. a královny Alžběty, dcery krále
uherského a českého, Albrechta II.
Sv. Kazimír se narodil 5. října 1458. V roce 1471 byl ve svých 13 letech zvolen
uherskou šlechtou za krále. Avšak jeho protivník Matyáš Korvín, který sám toužil stát se
uherským králem, mu zabránil nastoupit na trůn. Kazimír, který se raději věnoval
duchovním věcem a modlitbě, byl nakonec rád, že se králem nestal. R.1481 odmítl nabízený
sňatek s dcerou císaře Bedřicha III., protože slíbil věčnou čistotu. Žil zbožným, skromným a
jednoduchým způsobem života. Když se v roce 1484 vydal do Litvy hlásat evangelium,
zemřel na cestě ve městě Grodnu na rychlé souchotiny. Je pochován ve městě Vilnu (Litva)
v kostele sv. Petra a Pavla. Kazimír byl svatořečen v roce 1521.
Je znázorňován v polském kroji, často s korunou a žezlem, někdy s palmou.
Sv. Kazimír je patronem Polska a Litvy. Také mládeže a maltézských rytířů.
V úvodu jsem se zmínil, že se jméno Kazimír u nás nevyskytuje a přeci byl v
minulosti nositelem tohoto jména jeden rodák z Bohuslavic, kněz dominikán, který přijal
toto jméno jako řeholní, páter Alois Kazimír Poštulka. Působil celý život jako misionář
v Číně. Tam také zemřel v roce 1964. Je pochován v místě svého celoživotního působiště.
Blahopřeji k svátku jedinému současnému nositeli jména Kazimír a přeji, aby ve svém
patronu měl mocného ochránce. A nám přeji, aby nás duchovně vedl ještě dlouhá léta.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v březnu 2009
Pchálková Alžběta
Sněhotová Marta
Vitásková Helena
Dominik Emil
Pausová Berta
Koslowská Růžena
Skroch Heribert
Halecká Brigita
Heisigová Alžběta
Nevřelová Marie
Stoczková Marie
Kotalová Marta
Kocur Leo

60 let
81 let
82 let
81 let
85 let
70 let
70 let
70 let
90 let
82 let
88 let
89 let
81 let

V měsíci březnu 2009 oslaví významné jubileum – 60 let společného života
Diamantovou svatbu
manželé Růžena a Emil Dominikovi.
Všem jubilantům do dalších let přejeme hojnost Božího požehnání, pevné
zdraví, radost a štěstí v kruhu svých blízkých, manželům Dominikovým pak
k tomu navíc další spokojená společná léta.
Karla Krupová
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Informace občanům obce:
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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