ZRAVODAJ
OBCE BOHUSLAVICE č. 196
Duben 2009
Obsah:

Obecní úřad
ZŠ a MŠ Bohuslavice – příspěvková organizace
Organizace v obci
Kultura
Inzerce
Společenská kronika-naši jubilanti
Informace občanům obce

Obecní úřad
Vážení spoluobčané,

Jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 16. 3. 2009 zabývala následující
problematikou

Kontrola usnesení


Výsledky hospodaření obce za 02/2009, výsledky auditu hospodaření obce a ZŠ a MŠ Bohuslavice,
schválení závěrečného účtu, rozbor daňových příjmů v 01, 02/2009

Investiční výstavba – stavby

Obecní dům Bohuslavice, nová žádost o dotaci, výběrové řízení

Dokončení Kilovně, oprava el. instalace, revize, změna užívání

Dopravní značení, přechody

Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, Odbočka z Polní, Místní komunikace Lampa,
Menšíkovi, Místní komunikace Bogaczek, Kocur, Pudich, Oprava místní komunikace Poštovní,
nabídka na vypracování projektové dokumentace, výběrové řízení na zhotovitele, SOD D –
studio Opava, nabídka inž. činnosti p. Mokrý

KD, výměna oken a zateplení, alternativy řešení střechy, rozpočtové náklady,

ZŠ a MŠ Bohuslavice, výměna oken dveří, a zateplení fasády, dokončení sedlových
střech, barevné řešení fasády

Nový územní plán obce Bohuslavice – možnost získání dotace, Návrh změny č. 5 ÚP
obce Chuchelná

Žádosti o dotace (ZŠ a MŠ Bohuslavice – zateplení objektů, výměna oken a dveří,
dokončení sedlových střech rok 2010, KD - zateplení objektů, výměna oken a dveří, dokončení
sedlových střech, Vypracování projektové dokumentace na oddílnou splaškovou kanalizaci a
ČOV Bohuslavice, biotechnologie pro zdravou a čistou vodu, oprava podlahy v tělocvičně

Nabídka na fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně Dolní Benešov - Bohuslavice

Bezúplatný převod parcely č. 358/1 k. ú. Bohuslavice u Hlučína darem do vlastnictví obce

Prodej parcely č. 1174/2, k. ú. Bohuslavice u Hlučína, odsunuto na příští jednání rady

Organizační věci:

Webové stránky obce, nový design

Setkání seniorů 24. 4. 2009, v 16.00 hod

Zástavba pozemku 1702/1, alternativy

Veřejně prospěšné práce

Žádost o dotaci dětský křesťanský letní tábor

Jednání SOH a SOMH, účast starosty na tématickém služební cestě do Švýcarska

Výsledky jednání s Policii ČR a ODIS

IV. Sportovně společenský den „O putovní pohár starosty města Kravaře

Odvod výtěžku VHP Casino, Restaurace Centrum, veřejně prospěšný účel

Nájem místnosti za podiem KD

Natáčení 3. CD písní Hlučínska

Darování krve Slezská nemocnice v Opavě 17 a 31. 3. 2009

Parkování v době bohoslužeb na školním dvoře

Pořízení nových židlí do banketky KD
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Jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 26.3.2009
vzalo na vědomí:
•
Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a přezkoumání hospodaření
ÚSC obce Bohuslavice za rok 2008 ze dne 9. 3. 2009
•
Zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2008 v příspěvkové
•
organizaci Základní škola a mateřská škola Bohuslavice ze dne 9. 3. 2009
•
Informaci o investiční výstavbě v roce 2009
•
Informaci o veřejném projednání Územního plánu obce Bohuslavice - změna č. 4 dne
31. 3. 2009 v 15.00 hod v banketní místnosti KD Bohuslavice, návrh nového územního
plánu
•
Návrh výstavby rodinných domků na parcelách č. 1702/1 a 1554/10 v k.ú. Bohuslavice
u Hlučína
•
Informaci o organizaci Anenských slavností
schválilo:
19/18
a)
Závěrečný účet Obce Bohuslavice za rok 2008 dle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Projednávání
závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
b)
Závěrečný účet ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2008 dle § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Projednávání
závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
c)
Provedení přezkumu hospodaření obce Bohuslavice za roky 2009 a 2010 u externí
soukromé auditorské firmy.
d)
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 02/2009 Celkové příjmy za 0102/2009 činily 2.709.918,65 Kč. Zůstatek z roku 2008 10.958.534,53 Kč.Celkové příjmy
za 01-02/2009 vč. zůstatku z roku 2008 činily 13.668.453,18 Kč. Celkové výdaje za 0102/2009 činily 1.700.782.31 Kč. Peněžní zůstatek k 28.2. 2009 byl ve výši 11.967.670,87
Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 11.951.984,52 Kč na účtu za domovní
odpad 14.883,50 Kč a na zvláštním účtu, zřízeném pro přijetí dotace 802,85 Kč bez
výhrad.
e)
Uzavření smlouvy na provedení inženýrské činnosti při zabezpečení projektové
přípravy a výkon technického dozoru investora na místních komunikacích Poštovní,
parcele č. 482/6, 795/3, 795/5 a 795/6, 291, 292/1 a 580 k. ú. Bohuslavice u Hlučína p.
Rudolfem Mokrým.
f)
Uzavření SOD na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a
stavební povolení na místní komunikace Poštovní, parcele č. 482/6, 795/3, 795/5 a 795/6,
291, 292/1 a 580 k. ú. Bohuslavice u Hlučína s fy Studio D – inženýrské sítě s.r.o. Opava.
g)
Podání žádosti o dotaci na stavbu „Kulturní dům Bohuslavice – zateplení
objektu,výměna oken a dveří a zesílení střešní konstrukce“
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Bezúplatný převod pozemku parc.č. 482/10 o výměře 26 m2 v k.ú. Bohuslavice u
Hlučína ve vlastnictví Viléma a Terezie Kocurových, do majetku Obce Bohuslavice,
Bohuslavice.
i)
Darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 482/10 o výměře 26 m2
v k.ú. Bohuslavice u Hlučína uzavřenou mezi Vilémem Kocurem, Terezii Kocurovou a
Obcí Bohuslavice.
j)
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 358/1 o výměře 27 m2 v k.ú. Bohuslavice u
Hlučína ve vlastnictví Vojtěcha Koliga do majetku Obce Bohuslavice, Bohuslavice.
k)
Darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 358/1 o výměře 27 m2
v k.ú. Bohuslavice u Hlučína uzavřenou mezi Vojtěchem Koligem a Obcí Bohuslavice.
l)
Smlouvu o zřízení věcného břemene zřizování a provozování distribuční soustavy
podzemního vedení nízkého napětí do 1 kV na pozemcích parcelní č. 1765/5 a 1766/22 k.
ú. Bohuslavice u Hlučína s ČEZ Distribuce, a. s.
m) Výběr osobního automobilu Škoda Fabia combi s klimatizací.
n)
Smlouva o převodu vlastnictví 5 ks zásahových obleků a 5 párů bot pro zásahovou
jednotku SDH Bohuslavice,
o)
Návrh na přeřazení zásahové jednotky SDH Bohuslavice z JPO V do JPO III.
p)
Dotaci FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice na provoz ve výši 40.000,- Kč. Na poskytnutí
dotace bude uzavřena smlouva. Kontrolou čerpání a využití dotace pověřuje obecní
zastupitelstvo kontrolní výbor.
q)
Organizaci Anenských slavností za uvedených podmínek (viz. zápis).
r)
Podání žádosti o dotaci na doplnění pracoviště Czech Pointu o další komponenty
s)
Ukončení smlouvy na dodávku elektřiny ze sítí VVN a VN uzavřenou s ČEZ Prodej s.
r.o. a převod odběrného místa na Obec Bolatice
h)

Daň z nemovitostí za rok 2009
Dle obdržených informací z Finančního úřadu Hlučín – oddělení daně z nemovitostí
sdělujeme občanům, že složenky k zaplacení této této daně za rok 2009 obdrží každý
poplatník na svou adresu pobytu a to nejdříve koncem měsíce dubna nebo počátkem měsíce
května. Lhůta k zaplacení této daně (pokud je do výše 5000,- Kč/rok) je v jedné splátce a to
do 31.5.

Oznámení OZO Ostrava s.r.o.
Dle sdělení OZO Ostrava s.r.o. bude svoz popelnic v 16. týdnu v naší obci posunut
z pátku 17.4. na sobotu 18.4.2009.

Oznámení obvodní lékařky MUDr. Řehové

Obvodní lékařka MUDr. Řehová upozorňuje, že s účinností od data 31.3.2009 bude
ordinace pro starší spoluobčany v Bohuslavicích v úterý vždy s ordinační dobou od 11.00 do
12.00 hodin. V úterý 14.4.2009 ordinace v Bohuslavicích nebude z důvodu čerpání dovolené
MUDr. Řehové, místo toho bude ordinace mimořádně v úterý 7.4.2009 od 11.00 do 12.00
hodin.

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace
Matematický klokan 2009
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Letošní mezinárodní soutěž Matematický klokan proběhla v pátek 20. března 2009.
Soutěže se zúčastnili všichni žáci 2. až 9. ročníku. Nejprve žáci začali řešit matematickou
část, která byla rozdělena na čtyři kategorie.
V kategorii Cvrček řešili matematické příklady žáci 2. a 3. třídy, v kategorii Klokánek
soutěžili žáci 4. a 5. třídy, v kategorii Benjamín zvládali úkoly žáci 6. a 7. třídy a v kategorii
Kadet počítali složité matematické příklady žáci 8. a 9. třídy. V kategorii Cvrček mohli žáci
získat maximálně 60 bodů, v kategoriích Benjamín, Klokánek a Kadet maximálně120 bodů.
Potom proběhly volné disciplíny, které byly na téma jaro, zvířátka, poznáváme
přírodu. Žáci kreslili, vyráběli, připravovali pokrmy, cvičili a soutěžili. Soutěže se také
zúčastnili prvňáčci, kteří celý den soutěžili s klokanem.
Vyhodnocení soutěže matematický klokan 2009
CVRČEK
1. MÍSTO Vojtěch Lischka (3. třída, 40 bodů)
2. MÍSTO Tereza Lasáková, Nikol Řehánková (3. třída, 39 bodů)
3. MÍSTO Pavla Burianová (3. třída, 38 bodů)
KLOKÁNEK
1. MÍSTO Vojtěch Steffek (5. třída, 80 bodů)
2. MÍSTO Jaroslav Kubík (5. třída, 71 bodů)
3. MÍSTO Kristýna Kudělová, Martina Kubíková (5. třída, 67 bodů)
BENJAMÍN
1. MÍSTO Tadeáš Kriebel (7. třída, 96 bodů)
2. MÍSTO Anna Kučerová (6. třída, 91 bodů)
3. MÍSTO Martin Miketa (7. třída, 78 bodů)
KADET
1. MÍSTO Roman Sýkora (9. třída, 85 bodů)
2. MÍSTO Vojtěch Benek (9. třída, 75 bodů)
3. MÍSTO Martin Šimoník (8. třída, 66 bodů)
Celkový vítěz Tadeáš Kriebel 96 bodů

Vyhodnocení volných disciplín
Nižší stupeň
Soutěž
1. MÍSTO Tereza Dostálová
2. MÍSTO Natálie Mašková
3. MÍSTO Michael Gaj
Cvičíme s klokanem
1. MÍSTO Daniel Skroch
1. MÍSTO Marek Halfar
1. MÍSTO Lukáš Freisler
1. MÍSTO Filip Kocur
Klokánci prvňáčci
1. MÍSTO Pavel Steffek

(3. třída)
(5. třída)
(3. třída)
(2. třída)
(3. třída)
(4. třída)
(5. třída)

(1. třída)
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2. MÍSTO David Kubík
3. MÍSTO Adéla Vitásková
Jaro s klokanem
1. MÍSTO Daniel Kuděla
2. MÍSTO Daniel Kotzur
3. MÍSTO Karolína Juhová
Výtvarná výchova
1. MÍSTO Gabriela Vitásková
2. MÍSTO Vendula Malohlavová
3. MÍSTO Eliška Kubíková

duben 2009

(1. třída)
(1. třída)
(3. třída)
(4. třída)
(3. třída)
(4. třída)
(5. třída)
(4. třída)

Vyšší stupeň
Poznáváme přírodu
1. MÍSTO Barbora Dostálová
(7. třída)
2. MÍSTO Marie Vitásková
(7. třída)
3. MÍSTO Tereza Kubíková
(8. třída)
Stezka obratnosti
1. MÍSTO Vojtěch Benek
(9. třída)
2. MÍSTO Jakub Poštulka
(9. třída)
3. MÍSTO Lukáš Kocur
(9. třída)
Pochvala
Petr Štefek
(6. třída)
Klokani soutěží
1. MÍSTO Soňa Chřibková
(9. třída)
2. MÍSTO Tadeáš Kriebel
(7. třída)
3. MÍSTO Roman Sýkora
(9. třída)
Příprava pokrmů
1. MÍSTO Nikol Křížková, Martina Poštulková
2. MÍSTO Veronika Malchárková, Michaela Miková
3. MÍSTO Natálie Konečná
Výtvarná výchova na téma Zvířátka
1. MÍSTO Martina Gaidová
2. MÍSTO Jana Vašková
3. MÍSTO Štěpánka Konečná, Monika Vašková

(7. třída)
(9. třída)
(6. třída)
(9. třída)
(9. třída)
(6. třída)

Zpracovala: Mgr. Karla Poštulková

Další soutěže a olympiády v březnu
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Okresní kolo matematické olympiády
Za úspěšnou účast v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z5 je třeba pochválit
dva žáky z 5. třídy, kteří získali velmi pěkné umístění. Jaroslav Kubík 8. místo a Natálie
Mašková skončila na 19. místě. Celkem se soutěže zúčastnilo 38 žáků z 20 základních škol.
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
V úterý 17. 3. se konalo na základní škole Boženy Němcové v Opavě okresní kolo
olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 55 žáků ze škol celého opavského okresu. Naši
školu reprezentoval Roman Sýkora (9. tř), který se umítil na 16. místě a Anna Vitásková
(8. tř.) skončila na 21. místě. Oběma patří poděkování a pochvala za krásné umístění.
Šachový turnaj
Ve středu 25. 3. se čtyři žáci školy zúčastnili meziškolního šachového turnaje jednotlivců
v polském Tworkowě. Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 36 žáků.
V mladší kategorii se umístil Štěpán Ostárek na 3. místě.
Ve starší kategorii skončil na 1. místě Tadeáš Kriebel, na 2. místě Patrik Prchala a
na 3. místě Vojtěch Benek. Všem našim hochům se dařilo a přivezli si domů krásný pohár
a hodnotnou cenu.
Mistrovství škol Euroregionu Silesia
V pátek 27. 3. se konalo v Dolním Benešově Mistrovství škol Euroregionu Silesia – šachový
turnaj tříčlenných školních družstev. Naši školu zde úspěšně zastupovala dvě družstva.
Družstvo mladších žáků tvořili: Štěpán Ostárek, Anna Kučerová a Jaroslav Kubík.
Ze 16 soutěžních týmů se umístili na 10 místě.
Družstvo starších žáků tvořili: Tadeáš Kriebel, Patrik Prchala a Vojtěch Benek.
Z 24 soutěžních týmů se umístili 6. místě.
Všichni si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy.
Najdi,co neznáš
Žáci 7. třídy se zúčastnili vědomostní soutěže „Najdi, co neznáš!“. Od ledna do půlky
března vyhledávali na internetu odpovědi na soutěžní otázky. Do této vědomostní soutěže,
která je pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletá gymnázia, se celkem zapojilo 2251 škol z celé ČR.
Sedmáci získali 37%. I když se neumístili, patří jim poděkování za účast.
Pod modrou oblohou
Děkujeme žákům 8. a 9. třídy, kteří se zúčastnili 4. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže
„POD MODROU OBLOHOU“, v níž je propojena výtvarná tvorba s prací na počítači
Přihlásilo se 330 škol, což obnáší 3 000 výtvarných prací.
Vyhodnocení soutěže a poutavé obrázky naleznete na http://www.2zsmtrebova.cz/pmo.htm .
Mgr. Dagmar Fojtíková, ŘŠ

Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
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Informace o akcích
Je tady jaro, počasí tomu sice neodpovídá, ale členové Sboru dobrovolných hasičů již pro
Vás občany obce připravili tradiční akce.
V sobotu 18.dubna se v případě příznivého počasí uskuteční první opékání makrel u hasičské
zbrojnice.
Na sobotu 9. května jsme pro vás opět připravili posezení s hudbou v hasičské zbrojnici.
Tradiční hasičská slavnost je plánována na neděli 7.června na hřišti SK.
O všech dalších akcích, i když nebudou prezentovány ve Zpravodaji, budete informování
místním rozhlasem.
Lasák Robert, starosta SDH
Soutěžní družstvo
S nástupem pěkného počasí také zahájí svou činnosti soutěžní družstvo našich dívek. Oproti
loňské sezoně došlo sice k nějakým změnám, ale doufám, že tyto změny budou jenom
k lepším výkonům. Do našeho soutěžního družstva byly zařazené také dvě děvčata z Píště,
která se již loni účastnila několika soutěží.
Současně upozorňujeme zájemkyně z řad dívek ve věku 15 let, že se mohou informovat o
činností na každém tréninku, který se bude konat za kulturním domem, případně u
samotných soutěžících dívek, které znáte ze svého okolí.
První start je již stanoven na 15.5.2009, tradičně na noční soutěží v Píšti a hned v nedělí
následuje okrskové kolo v Dolním Benešově.
Chtěl bych popřát soutěžnímu družstvu stejně dobré výsledky, ne-li ještě lepší, jako
v loňském roce a vyzvat dále chlapce ve věku 15 let, kteří mají zájem a hasičské soutěže a
hasičskou činnost, že jim nic nebrání projevit zájem a aktivní účasti v soutěžích
reprezentovat naší obec v mužském hasičském sportu.
Lasák Robert
starosta SDH

Moslerová Andrea
velitel soutěžního družstva
SK Bohuslavice

V březnu již finišovala příprava na jarní část sezóny. Nejprve „B“ mužstvo spolu
s několika hráči „A“ mužstva absolvovalo soustředění.
A 14. března proběhla generálka na sezónu. Utkali jsem se s vedoucím celkem 1. A
třídy Hradcem nad Moravicí. Naše sestava: Juras Ondřej – Dihel Radek, Blokša Jiří, Liška
Vít, Blahuta Zdeněk – Štefek Tomáš (51. Lampa Petr), Kocián Jiří, Pavlík Kristián, Hruška
Tomáš (45. Barč Aleš) – Mokrý Robert (45. Kocur Josef), Buhla Daniel. V úvodních
minutách byly velké šance na naší straně. Bohužel obě střely, jak od Tomáše Štefka, tak od
Dana Buhly skončily vedle. Hosté se však nemýlili a po gólech ve 24. Mülera (přestoupil
v zimě z Dolního Benešova) a ve 25. minutě Schreiera (v minulé sezóně působil i v našem
mužstvu) se dostali do dvoubrankového vedení. Pak sice ve 36. minutě Radek Dihel snížil,
ale gól nebyl uznán pro postavení mimo hru. Ve druhém poločase již byl Hradec jasně lepší a
tuto převahu potvrdil dalšími dvěma góly v naší síti. V závěru snížil na konečných 1:4
Pavlík.
21. března jsme prvním mistrovským utkáním v Jakubčovicích otevřeli jarní sezónu.
Nastoupili jsme v sestavě: Juras Ondřej - Kocián Jiří, Blokša Jiří, Harasim Marek, Liška Vít
-7-

Zpravodaj obce Bohuslavice

duben 2009

– Pavlík Kristián, Polomský Miroslav, Bunček Jan, Štefek Jakub – Buhla Daniel, Kretek
Tomáš (C). Začali jsme dobře a aktivně. Byli jsme lepším mužstvem. Až ke konci druhého
poločasu nás domácí přitlačili k vlastnímu pokutovému území. Do druhého poločasu jsme
opět vstoupili lépe a po nádherné střele z dálky Pavlíka jsme se ujali vedení. Bohužel
prakticky z protiútoku po špatném vyběhnutí Jurase bylo srovnáno. Chvíli po tom uviděl
druhou zbytečnou žlutou kartu Polomský a byl vyloučen. Početní výhodu domácí brzo
využili tečovanou střelou. V závěru ještě zvýšili na konečných 3:1.
Další utkání s Petřkovicemi jsme pro nezpůsobilý terén nesehráli. Přestože jsem se
snažil utkání již během týdne odložit, nebyl tento požadavek ze strany soupeře akceptován.
Došlo tak k tomu, že jsme se sešli na našem hřišti a rozhodčí po kontrole hrací plochy, ji
prohlásil za nezpůsobilou. Zápas byl po dohodě klubů odložen na středu 29. dubna od 17:30.
Dále bych chtěl požádat o spolupráci rodiče našich žáků. Vzhledem k tomu, že
dopravci chtějí na kratší cesty vysoký paušál za autobus, nejsme schopni tyto služby využít.
Budeme muset k zápasům cestovat auty. Klub nakoupí potřebné sedačky, ale je nutné aby se
rodiče zapojili a pomohli s dopravou k zápasům svými auty (samozřejmě s úhradou
cestovného klubem). Předem děkuji za vstřícnost, protože toto nejsme schopni vlastními
silami zajistit.
Ing. Ondřej Mokrý
předseda SK
Soustředění „B“ mužstva Bohuslavic
Rok se s rokem sešel a je tu zase pro všechny hráče neoblíbená zimní příprava, která
byla letos proložena kondičním soustředěním v termínu od 5.3. – 8.3.2009 v rodinném
rekreačním středisku Bílá Holubice, které se nachází v obci Moravice – Mokřinky
nedaleko města Vítkov v překrásném prostředí přírodního parku Moravice v Oderských
vrších v blízkosti Jánských Koupelí a Kružberské přehrady a ve kterém jsme se opravdu
cítili jako doma.
Soustředění se nakonec účastnilo 15 hráčů „B“ mužstva, doplněného některými hráči
„A“ mužstva.
I-když nám počasí během soustředění nepřálo, tak jsme se s třífázovým denním
tréninkovým programem nakonec úspěšně poprali, vždyť to děláme hlavně pro sebe. Je mi
líto, že některým hráčům nevyšlo jak zdravotně, tak pracovně si udělat na pár dní volno,
určitě přišli o hodně.
Soustředění není jen o běhání, posilování a nabírání tak potřebné kondice pro jarní a
podzimní část soutěže, ale hlavně o stmelení kolektivu, protože dva a více vždy dokážou
mnohem více než jednotlivec. Když táhnou všichni za jeden konec, úspěch se většinou
dostaví sám. Doufám, že nabraná kondice a tréninkové nadšení vydrží i v průběhu jarní
sezony a úspěšně zvládneme, jak „B“ mužstvo, tak hlavně „A“ mužstvo zbytek jarní sezony,
který určitě nebude lehký.
Chtěl bych závěrem hlavně poděkovat jménem svým i jménem všech
zúčastněných hráčů za přízeň a přispění finanční hotovosti místních i přespolních
sponzorů a také fanoušků bohuslavického fotbalu na doufám úspěšné a nezapomenutelné
soustředění v Mokřinkách.
Trenér „B“ mužstva Bohuslavic Daniel Buhla
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Řádky z ledního hokeje - HC Buldoci
V březnu odehráli hokejisté Buldoků Bohuslavice pouze tři utkání AHL.
V úterý 4.3. odehráli ve 24. kole AHL poslední utkání základní části soutěže proti
mužstvu HC Buly Aréna.
V zápase se potvrdilo výsadní postavení Buly Arény v celé soutěži. Soupeř přehrával
naše hráče celé utkání, které skončilo přesvědčivou výhrou Buly Arény 7:1, když pět branek
soupeře vstřelil druhý nejproduktivnější hráč soutěže, Radek Kavan. Jedinou branku
Buldoků vstřelil Libor Kubík, krajánek ze Vřesiny.
V sobotu 8.3. odehráli Buldoci první utkání v nadstavbové části AHL proti mužstvu
HC Monaco Kouty. Zápas skončil výhrou našich hokejistů v poměru 2:0.
V pondělí 16.3. bylo ve 2. kole nadstavbové části AHL na pořadu dne derby proti
mužstvu HC Bolatice.
Tentokrát bylo derby s Bolaticemi velmi vyrovnané. Buldoci se dostali v první třetině
do jednobrakového vedení, které však soupeř smazal v poslední minutě úvodní části hry. Po
změně stran Bolatice otočily skóre zápasu na svou stranu, když vstřelili branku na 1:2, ale
bohuslavičtí do konce druhé třetiny vyrovnali. Na začátku poslední třetiny se Bolatice opět
dostali do vedení, ale Buldoci znovu vyrovnali. Už se zdálo, že utkání skončí zaslouženou
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dělbou bodů za výsledek 3:3, ale bolatičtí v poslední minutě po závaru před bohuslavickou
brankou vstřelili rozhodující branku a vyhráli derby 3:4.
V průběžné neúplné tabulce nadstavbové části soutěže jsou zatím bohuslavičtí
hokejisté s 2 body na 3. místě.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Buly Aréna
1:7
Branka Bohuslavic: Libor Kubík.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Monaco Kouty
2:0
Branky Bohuslavic: Libor Kubík, Antonín Češla.
HC Buldoci Bohuslavice - HC Bolatice
3:4
Branky Bohuslavic: Jan Krupa, Jakub Kocur, Michal Vitásek.
Průběžná tabulka nadstavbové části mužstev, které byly po základní části soutěže na 1.
až 6. místě tabulky:
1. HC Buly Aréna
3 3 0 0
19:8
6
2. HC STK
2 2 0 0
16:7
4
3. HC Bohuslavice
2 1 0 1
5:4
2
4. HC Bolatice
3 1 0 2
11:19 2
5. HC Čas Mančaft
2 0 0 2
7:16 0
6. HC Monaco Kouty
2 0 0 2
1:5
0
Průběžná tabulka nadstavbové části mužstev, které byly po základní části soutěže na 7.
až 13. místě tabulky:
1. HC Zábřeh
4 3 0 1
19:15 6
2. HC Derby Kouty
3 2 0 1
9:5
4
3. HC Horní Lhota
3 2 0 1
14:6
4
4. HC Isotra
4 2 0 2
14:13 4
5. HC Kozmice
3 2 0 1
12:13 4
6. HC Mexiko
3 1 0 2
5:12 2
7. HC Štěpánkovice
4 0 0 4
8:17 0
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v dubnu:
St
1.4.2009
19:30 HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
Út
7.4.2009
18:45 HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna
Čt
16.4.2009 19:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
So 18.4.2009 17:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
Ne 26.4.2009 19:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
Út
28.4.2009 19:15 HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft
Ne 3.5.2009
19:30 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 v aktualitách a pod odkazem Sport.
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Jiří Kocián
Řádky z florbalu:
V dubnu ukončí všechna tři florbalová mužstva účinkování ve svých soutěžních kategoriích
a poté nás čeká letní přestávka. Podrobné informace o činnosti, utkáních, výsledkový servis a
foto klubu najdete na našich webových stránkách: www.fbcbohuslavice.cz. Zveme Vás na
závěrečný turnaj mužů, který se koná ve sportovní hale při ZŠ v Bolaticích dne 18. 4. 2009.
Naše muže potkal závěr sezóny ve výborné formě a chystají se atakovat vyšší příčky
v tabulce. Hrajeme v 11:15 s Havířovem a v 15:00 s Rafany z Ostravy.
Daniel Birtek

Kultura
Náboženský život (14.)
V dubnu přeji k svátku všem Vojtěchům. Toto jméno se v posledních letech u nás
hojně rozšířilo a malý Vojtíšek je téměř v každé druhé rodině.
Podle koho máte své jméno Vojtěchové ?
Prvním známým Vojtěchem byl syn knížete jednoho z předních rodů v Čechách Slavníkovců. Narodil se kolem roku 956 v Libici u Kolína v Čechách. Jméno je slovanského
původu a znamená „útěcha, posila vojska“. Obdobou tohoto jména v němčině je Adalbert,
ale není to překlad jména, nýbrž jen jméno používané v německých zemích pro Vojtěcha
podle jeho německého vychovatele a učitele biskupa Adalberta, jehož jméno přijal Vojtěch
při biřmování.
Vojtěch v mládí hodně churavěl a pro slabou tělesnou zdatnost nebyl vhodný pro
vojenskou kariéru, rozhodl se pro životní dráhu duchovní. Byl vychováván německým
biskupem Adalbertem. Po smrti biskupa se vrátil do Čech jako podjáhen a působil u pražské
kapituly. Po smrti prvního pražského biskupa Dětmara se stal druhým pražským biskupem.
Vojtěch se zdráhal přijmout toto místo, ale protože jako jediný vyhovoval všem tehdejším
mocenským rivalům, volbu přijal. Zároveň byl vysvěcen na kněze. Biskupské svěcení přijal
z rukou mohučského arcibiskupa Wiligise dne 29.6.982. Když se vrátil do Čech snažil se
vymanit církev ze světské moci. Tím se dostal do sporu s knížetem Boleslavem II., ale také
s kněžstvem, které bylo závislé na světské moci a dosavadní způsob jim vyhovoval. Po
takovéto neshodě Vojtěch, se souhlasem svého nadřízeného mohučského arcibiskupa,
opustil svou diecézi a odebral se spolu se svým bratrem Radimem do Říma. Oba vstoupili do
kláštera benediktinů. Církevní poměry v Čechách se stále zhoršovaly a poškozovaly pověst
českého státu. Proto byla vyslána delegace za biskupem Vojtěchem, aby se do své české
diecéze vrátil a uvedl vše do pořádku. Do Prahy přišel bos a v prostém šatě kajícníka. Byl
nadšeně přivítán davy Pražanů i samotným knížetem. Všichni slibovali nápravu. V té době
založil v Břevnově první benediktinský klášter. Po počátečních úspěších jeho reformy se
situace opět zhoršovala. Pro neudržitelný stav znovu z Čech odchází, aby se již nikdy
nevrátil. Kníže Boleslav II. se svými vojsky přepadl hrad Slavníkovců na Libici a celý rod
mimo Vojtěcha a Radima, kteří byli právě v Římě a jejich bratra Soběslava, který byl rovněž
mimo, vyvraždil. Vojtěch zdrcený poměry v Čechách spolu se svým bratrem Radimem
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odchází na misie mezi pohany do východního Pruska. Tam skončilo jeho pozemské putování
mučednickou smrtí v roce 999. Jeho tělo vykoupil polský kníže Boleslav Chrabrý a nechal je
slavnostně pochovat v chrámě v Hnězdně. Jeho bratr Radim se stal v témže roce biskupem
v Hnězdně.
Sv. Vojtěch byl brzy nato uctíván v Polsku a Uhrách a na žádost císaře Oty III. byl
téhož roku ještě kanonizován. Později kníže Břetislav I. převezl ostatky sv. Vojtěcha
z Hnězdna do Prahy a dnes jsou uloženy v hlavní lodi chrámu sv. Víta. Hrob je v dlažbě
vyznačen a tak jej můžete při navštěvě Prahy vyhledat.
Sv.Vojtěch bývá znázorňován jako biskup s mitrou, berlou a knihou. Jeho
individuálním atributem je veslo, kterým ho vrahové udeřili. Někdy jsou atributy i oštěp a
kopí, případně svazek šípů. Také je někdy zobrazen s orlem, který podle legendy hlídal
mrtvé tělo Vojtěchovo.
Význam a věhlas světce je celosvětový a představuje jednu z největších osobností,
kterou české země světu daly.
Takového máte Vojtěchové a Vojtíškové slavného patrona. Važte si svého jména a
snažte se svůj vzor co do poctivosti a čistoty ducha napodobit. Blahopřeji vám k vašemu
jménu.
Leo Dominik, kronikář obce

Společenská kronika – naši jubilanti v dubnu 2009
Kopecká Eliška
Poštulka Hubert
Štefek František
Dominik Erich
Šebestíková Anežka
Kocurová Anna
Hurná Magdalena
Stuchlíková Magda

60 let
60 let
75 let
60 let
50 let
70 let
85 let
50 let

Všem jubilantům do dalších let přejeme, pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost
a hojnost Božího požehnání do dalších let.
Karla Krupová
Inzerce:
Prodám sadu 4 alu kol DMS se zánovními pneu Good-year v rozměrech 185/60R15
84H(4*100 mm) s originálními šrouby+bezpečnostními šrouby.
Cena 12000,- Kč. Prodejce – Bohuslavice – 606 438 049.
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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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