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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
v prázdninovém m&síci ervenci se z d$vodu dovolených nekonala jednání
rady ani zastupitelstva obce. Proto v dnešním zpravodaji nenaleznete texty
p ijatých usnesení. P íští jednání obecního zastupitelstva bude ve tvrtek 23. 8.
2007 v 18.00 hod. v banketní místnosti kulturního domu. Program jednání
zastupitelstva, který bude projednán a schválen na jednání rady obce dne 15. 8.
2007 bude zve ejn&n na ú ední desce, webových stránkách a hlášen v místním
rozhlase.
V úvodním slovu zpravodaje bych se cht&l zmínit o ervencových akcích,
protože si to zasluhují svým významem a p íznivými ohlasy návšt&vník$.
První byla sportovní slavnost s oslavou 75. výro í založení SK
Bohuslavice. Na slavnostní valné hromad& se sešli v sále KD lenové a pozvaní
hosté, aby oslavili toto významné jubileum, p ipomn&li si založení organizace,
její zakládající leny, významné funkcioná e, trenéry i hrá e, historii klubu,
nejv&tší úsp&chy mezi nimiž vyniká letošní historický postup „A“ mužstva
Bohuslavic do divize. P ipomn&li si ale také i nezdary a problémy, aby se z nich
pou ili a vyvarovali se jich v budoucnosti. K významnému jubileu i nadcházející
sezón&, jejíž vylosování vám p inášíme v dnešním zpravodaji, p eji všechno
nejlepší.
Další tradi ní, hojn& navštívenou akcí, byla myslivecká slavnost. Pro
spoluob any i návšt&vníky z okolních obcí p ipravili myslivci z Bohuslavic
v nádherném areálu své chaty celou škálu mysliveckých kuliná ských specialit a
dalšího bohatého ob erstvení, sout&že ve st elb&, kolo št&stí a bohatou
zv& inovou tombolu. K dobré nálad& i tanci hrála hudba. Všichni se dob e bavili
a hojná ú ast a etné pochvaly host$ po adatel$m byly tou nejv&tší odm&nou.
V sobotu a ned&li 21. a 22. ervence se uskute nila na základ& pozvání
družební obce Závažná Poruba plánovaná návšt&va. Na Slovensko jeli
reprezentovat, ale i za poznáním, vým&nou a získáním zkušeností i navázání
nových kontakt$, lenové obecního zastupitelstva s manželkami, funkcioná i a
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„A“ mužstvo SK Bohuslavice. Výprava byla zárove? i odm&nou za práci
v obecním zastupitelstvu a v organizaci SK a odm&nou realiza nímu týmu a
fotbalist$m za postup „A“mužstva do divize. Hlavním bodem programu byla
ú ast „A“ mužstva na turnaji „O pohár starosty obce Závažná Poruba“. O nejlepší
umíst&ní hrála 4 mužstva: Bohuslavice, Závažná Poruba (4. slovenská liga)
Liptovský Mikuláš (2. slovenská liga) Liptovský Mikuláš – Palúdzka (krajský
p ebor). Naši fotbaloví reprezentanti obsadili na turnaji 2. místo za druholigovým
Liptovským Mikulášem a p ed t etí Závažnou Porubou. Na tvrtém míst& se
umístilo mužstvo Liptovského Mikuláše - Palúdzky. Po sobotním fotbale
uspo ádali hostitelé družební ve er s živou hudbou. V ned&li dopoledne i
odpoledne, p ed pokra ováním fotbalového turnaje, jsme si prohlédli hostitelskou
obec, její okolí i turistické atrakce. Uskute nila se ada setkání s p edstaviteli a
obyvateli obce, funkcioná i, trenéry i sportovci s vým&nou zkušeností. Družební
návšt&va splnila sv$j ú el. Reprezentovali jsme úsp&šn& naši obec. Získané
poznatky budou využity v práci obecního zastupitelstva, organizaci života v obci
i innosti sportovního klubu.
A poslední akcí, o které se chci zmínit byla „Anenská slavnost“ v kulturním
dom& a jeho okolí. Na sále p ipravila obec ve spolupráci s kulturní komisí
výstavu obraz$ bohuslavického lidového malí e, varhaníka a sbormistra p. Bruna
Vitáska. Výstava byla zorganizována na po est životního jubilea 80. let. Obrazy
lidového malí e byly dopln&ny kresbami, fotografiemi a literární tvorbou d&tí ZŠ
„Bohuslavice o ima d&tí“. Výstavu si prohlédlo 580 návšt&vník$ zapsaných v
návšt&vní knize. Vypln&né návšt&vní lístky byly vylosovány. Obraz darovaný p.
Vitáskem vyhrál p. Lukáš Pisko z Bohuslavic. Dárkové balí ky v&nované obcí
vyhrála sl. Iveta Kubíková z Bohuslavic a p. Michal Št&rba z Ostravy –
Hrab$vky.
Tradi ní koloto e byly v letošním roce dopln&ny o kulturní program pro
všechny v&kové kategorie. V sobotu to byla zábava a sout&že pro rodi e s d&tmi a
ve erní Diskokarneval. V ned&li pak pr$vod od kostela ke KD s mládežnickou
dechovkou z Dolního Benešova s následným koncertem, na který následovala
klauniáda a vystoupení bohuslavického folklorního souboru Vlašanky. Po oba
dny bylo p ichystáno bohaté ob erstvení zajišKované Restaurací p. Zají ka a
nov& vzniklou spole enskou organizaci „Bohuslavický O íšek“, která ve
spolupráci s obcí celou akci zajišKovala.
D&kuji všem, kte í vyjmenované i další spole enské akce p ipravují i vám,
ú astník$m. Vaše hojná ú ast byla pro po adatele tou nejlepší odm&nou.
V m&síci srpnu jste zváni na no ní hasi skou sout&ž, která se uskute ní
v pátek 3. 8. 2007. Pro p íznivce duchovní hudby bude v pátek 10. 8. 2007
v 19.00 hod uspo ádán v našem kostele Nejsv&t&jší Trojice koncert s použitím
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historických hudebních nástroj$. Hrát a zpívat bude soubor „SOLIDEO“.
Další akcí, která se pokusí navázat na staré tradice je p&ší pouK do
Hrabyn&, která je p ipravována na sobotu 18. 8. 2007. V 13.45 bude sv.
požehnání, na které bude navazovat p&ší pouK zakon ená mší sv. v kostele p.
Marie v Hrabyni. Zpáte ní cesta bude zajišt&na autobusem.
V sobotu a ned&li 18. a 19. 8. 2007 vás srde n& zve Spolek zahrádká $ z
Bohuslavic ke své chat& na tradi ní letní zahrádká skou slavnost. V pátek 31. 8.
2007 zve Spolek Rybá $ z Bohuslavic na táborák na ukon ení prázdnin a v ned&li
2. 9. 2007 na rybá ské závody. Už je p ipravován i Strassenfest, který tentokrát
bude na ul . Lesní a Záhumenní v sobotu 22. 9. 2007.
Sportovní fandové se už ur it& t&ší na zahájení podzimní ásti fotbalové
sezóny 2007/2008. P ijOte povzbudit zejména naše „A“ mužstvo v bojích o
divizní body. Rozpis utkání je otišt&n v tomto zpravodaji
O všech p ipravovaných akcích budete ješt& informováni na webových
stránkách obce vyv&šenými plakáty i relacemi v rozhlase.
Ing. Kurt Kocián, starosta
P íprava na erpání dotací z EU
Evropská unie vstoupila do nového programovacího období 2007 – 2013 a
Peská republika má jednu z posledních p íležitostí erpat dotace ze
strukturálních fond- ur ených pro podporu nejmén& rozvinutých lenských
stát$. Po tomto období by se naše republika m&la stát plnoprávným, ekonomicky
výkonným lenem Evropské unie a dosáhnout takové úrovn&, že již nebude mít
nárok na podpory pro zaostalé evropské regiony.
I naše obec Bohuslavice má nyní jedine nou možnost zapojit se do procesu
regionálního rozvoje v rámci nov& vyhlášených program$ strukturální politiky
EU a p isp&t tak k vyšší kvalit2 života v Bohuslavicích.
Jednou z priorit naší obce je již n&kolik let plánovaná rekonstrukce budovy
obecního ú adu. Tento objekt postavený ve 40. letech 19. století se v sou asné
dob& nachází ve velmi špatném technickém stavu a jeho rozší ení a rekonstrukce
je pro zajišt&ní dalšího chodu správy obce a státní správy nezbytná. Poda í-li se
projekt spolufinancovat z prost edk$ Evropské unie, mohou se návšt&vníci
Obecního domu t&šit krom& nových prostor obecního ú adu na nové informa ní
centrum s ve ejným p ístupem k internetu, nové ordinace d&tského a praktického
léka e s ekárnou pro pacienty, klubovnu a ob adní sí? v dosud nevyužívaném
podkroví budovy a na jiná vylepšení. Nov& bude obecní ú ad p ístupný také
osobám s omezenou schopností pohybu. U Obecního domu bude vybudováno
samoz ejm& pot ebné parkovišt&. V programovacím období 2007 – 2013 bychom
dotace ze strukturálních fond$ m&li využít pro další pot ebné stavby nebo
rekonstrukce stávajících budov. Jedná se p edevším o následující stavby:
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Vybudování oddílné splaškové kanalizace a POV Bohuslavice, Domova senior$,
Rekonstrukce sportovního areálu, Dokon ení st ech, vým&na oken a zateplení
fasády všech objekt$ ZŠ a MŠ Bohuslavice, Vým&na oken a zateplení fasády
KD, Ochrana zastav&ného území obce p ed p ívalovými dešti, Vybudování centra
obce s p&ší zónou, Odbahn&ní a úprava okolí rybníku a další stavby. Je z ejmé, že
pot eby naší obce p evyšují finan ní možnosti obecního rozpo tu, a proto je
d$ležité pokusit se zajistit spolufinancování rozvojových aktivit v
Bohuslavicích z evropských fond- u t2ch projekt-, na které budou vypsány
dotace. U dalších, které nebude možno spolufinancovat z evropských fondvyužít dotace vyhlášené jednotlivými ministerstvy p;íp. krajem.
Pro možnost vypracování a podání žádosti o dotace je podmi?ující
zpracování základního dokumentu ur ujícího sm&r vývoje obce a její hlavní
priority na období let 2007 – 2013, tak zvaného Strategického plánu rozvoje
obce (SPRO). Tento dokument je klí ovým podkladem pro zpracování žádosti o
dotaci z EU na projekty a akce, jejichž realizace se p edpokládá v uvedeném
období. SPRO je také nástrojem pro dlouhodobé plánování ekonomického a
sociálního rozvoje obce, analyzuje sou asné problémy života v obci a navrhuje
opat ení k jejich ešení. Jsou to p edevším oblasti výkonu samosprávy a státní
správy, celoživotního vzd&lávání, trhu práce a zam&stnanosti, zajišt&ní léka ských
a sociálních služeb a pokojného stá í, ekonomiky a podnikání v obci, bydlení
v etn& pot ebné infrastruktury, odpovídajícího životního prost edí, kulturního a
sportovního vyžití a dalších volno asových aktivit.
Zpracování finální podoby strategického plánu rozvoje obce se p edpokládá
do konce roku 2007, a to za spolupráce a p isp&ní speciáln& ustanovených tým$
z ad zastupitel$ obce, podnikatel$, zástupc$ neziskových organizací a spolk$ a
také Vás, ob an$ Bohuslavic. V rámci procesu zpracovávání SPRO prob&hne v
Bohuslavicích v zá í tohoto roku dotazníkové šet;ení, jehož cílem je zjišt&ní
názor$ obyvatel na kvalitu života a služeb v obci. P edpokládá se zpracování t i
tématicky odlišných druh$ dotazník$ ur ených široké ve ejnosti, žák$m vyšších
ro ník$ zdejší základní školy a podnikatel$m p$sobícím v obci. Dotazníkové
formulá e budou ob an$m v tišt&né podob& rozeslány do všech domácností,
podnikatel$m na adresu jejich sídla a s žáky budou dotazníky vypl?ovány p ímo
ve škole. Všechny t i zmín&né druhy formulá $ zp ístupníme také v elektronické
verzi na webových stránkách obce www.bohuslaviceuhlucina.cz. Tímto Vás
žádáme o nepodce?ování d$ležitosti tohoto šet ení, Vaše anonymní názory a
nám&ty budou zpracovány a zohledn&ny ve strategickém plánu rozvoje obce. O
výsledcích dotazníkového šet ení, jakož i o pr$b&hu prací na SPRO, budete
informováni v obecním zpravodaji a rovn&ž na internetu.
-4-

Zpravodaj obce Bohuslavice

srpen 2007

Dotazníkovým šet ením a analytickou prací na SPRO bude dána možnost
všem ob an$m, se vyjád it ke všem rozhodujícím oblastem života v obci a tím se
ve vysoké mí e spoluopodílet na budoucím rozvoji svého bydlišt& a blízkého
okolí. V& íme, že tato snaha o zapojení ve ejnosti do procesu plánování rozvoje
Bohuslavic se setká s uznáním a zájmem o spolupráci. AK tedy naše spole né
úsilí p inese viditelná zlepšení života v naši krásné obci. To nám, ob an$m
Bohuslavic, na po átku projektu rozvoje obce 2007 – 2013 p eje
Ing. Kate ina Kasparová
zpracovatel SPRO
Výb'rové ízení
Obec Bohuslavice, Poštovní 119, PSP: 747 19, IP: 00299839,
vyhlašuje výb&rové ízení na uzav ení kupní smlouvy na prodej kloubového
traktoru TZ – 4K – 14K s náv&sem (dále jen „vozidlo“).
Vozidlo bude prodáno zájemci, který p edloží nabídku nejvyšší kupní ceny.
Prohlídku vozidla je možno si sjednat v b&žných ú edních hodinách obecního
ú adu v dob& od 13. 8. do 25. 8. 2007 u Ing. Kurta Kociána, tel 553 659 075.
Sou asn& je možné nahlédnout do znaleckého posudku, kterým bylo p edm&tné
vozidlo ocen&no. Závazné nabídky je možno podávat do 31. 8. 2007 do 15.00
hod. v zalepené obálce osobn& nebo poštou na adrese výše uvedeného obecního
ú adu s ozna ením obálky „VÝBTROVÉ VÍZENÍ – NABÍDKA, PRODEJ
TRAKTORU – NEOTEVÍRAT“. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout
všechny podané nabídky.
Úplné podmínky výb&rového ízení jsou k dispozici na obecním ú adu, ú ední
desce a webových stránkách obce.
Upozorn'ní
Obecní ú ad upozor?uje ob any na platnost Obecn& závazné vyhlášky „O
místních poplatcích v obci Bohuslavice . 2/2003“. V sou asné dob& ob ané stále
více opravují, provád&jí rekonstrukce a novou výstavbu rodinných domk$ v .
p ípojek. P i této innosti asto využívají ve ejná prostranství k umíst&ní
do asných skládek, ustavení kontejner$, lešení, k provád&ní výkopových prací
nebo umíst&ní do asných staveb. Ve ejným prostranstvím podle výše uvedené
vyhlášky jsou nám&stí, ulice, tržišt&, chodníky, ve ejná zele?, parky a další
prostory p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání a to
bez ohledu na vlastnictví. Využívání ve ejného prostranství podléhá oznamovací
povinnosti a je zpoplatn&no. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve shora uvedené
vyhlášce nebo je sd&lí na obecním ú adu.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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T íd'ní komunálního odpadu
Má to smysl! T;iCte odpad! »...je název celostátní kampan&, kterou
v jednotlivých krajích realizuje spole nost EKOKOM a.s. prost ednictvím svých
partner$. V Moravskoslezském kraji je partnerem kampan& Moravskoslezský
kraj a ARR a.s. Kampa? je sou ástí pilotního projektu Intenzifikace odd&leného
sb&ru a zajišt&ní využití komunálních odpad$ v etn& jejich obalové složky v
Moravskoslezském
kraji,
který
zaštítil
Moravskoslezský
kraj.
V Moravskoslezském kraji se uskute nily již t i ro níky, které si kladly za cíl
informovat ve ejnost o pot ebnosti a správnosti t íd&ní. V lo?ském a letošním
roce chceme vysv&tlit ob an$m, že t íd&ní má smysl.
Rozd2lení domovního odpadu
Každý ob an vyprodukuje za rok asi 250 kg odpad$. A jak vypadá pr$m&rn&
Vaše popelnice?
25% tvo í bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty a 2% sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety, kuchy?ské linky, drobný
stavební odpad atd.
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky),
kovy (plechovky, Al), textil atd.
Nebezpe ný odpad: zá ivky, léky, galvanické lánky (baterky), barvy, lepidla,
oleje a nádoby jimi zne išt&né atd.
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který z$stane po vyt íd&ní výše uvedených
složek
Víte, že:
Pokud odpady už doma t ídíme, umožníme tak recyklaci více než t etiny
množství, které vyprodukujeme v domácnostech. Za rok tak m$žeme vyt ídit až
30 kg papíru, 25 kg plast$, 15 kg skla. Vyt íd&ný odpad se dále zpracovává na
dot íOovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských firem, které z odpad$
vyráb&jí nové výrobky.
V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí dot iOovacích linek v
rámci celé Peské republiky. Celkem je zde dev&t dot iOovacích linek na papír a
plast, sklo je pak dot iOováno pouze na jedné lince.
„Histota“ odpad-?
Aby se vyt íd&ný odpad mohl dále kvalitn& zpracovávat, je nezbytná jeho
„ istota“. Tedy - aby se do kontejner$ na t íd&ný odpad vhazovalo opravdu jen
to, co do nich pat í. Setkáváme se i s tím, že lidé do kontejner$ na plasty /žlutá
barva/ vhazují pouze PET láhve. Lze sem však vhazovat také kelímky, sá ky,
fólie, výrobky a obaly z plast$, polystyren, na druhé stran& sem v žádném p ípad&
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nepat í novodurové trubky, obaly od nebezpe ných látek, jako jsou motorové
oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku na Vašem kontejneru.
Do kontejner$ na papír /modrá barva/ i do sb&rných dvor$ lze vhazovat
nebo odvézt noviny, asopisy, kancelá ský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenku, karton, papírové obaly atd. V žádném p ípad& do kontejneru na
papír nepat í mokrý, mastný nebo jinak zne išt&ný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky i hygienické pot eby.
Do kontejner$ na sklo m$žeme vhazovat láhve od nápoj$, sklen&né nádoby,
sklen&né st epy i tabulové sklo. Pozor! Máte-.li k dispozici i kontejner na bílé
sklo, vhazujte sem pouze iré sklo, sklenice apod. Vhodíte-li b&žné sklo,
znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejner$ na sklo nepat í keramika, porcelán, autosklo, drát&né sklo a
zrcadla.
Kovový, velkoobjemový a nebezpe ný odpad (tedy v etn& akumulátor$)
pat í do speciálních sb&ren nebo sb&rných dvor$.
V sou asné dob& již funguje tzv. zp&tný odb&r elektrospot ebi $. Kam
s elektrospot ebi i zjistíte na Vašem m&stském/obecním ú ad&.
Víte, co z nich?
Pro t ídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, co t ídíme
v jednotlivých kontejnerech – jsou dále zpracovávány – v t ídi kách se dot ídí,
odvezou se do zpracovatelských firem a ty z nich vyrábí nové zboží.
Nap íklad z plast$ se vyrábí bundy, lavi ky, skluzavky, fólie, netkané
textilie.
Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat i do kopírek, papírové
kapesní ky, toaletní papír, kartony, knihy.
Ze skla nové sklo.
Z nápojových karton$ nást&nky a další výrobky.
Víte, kam s nimi?
Ješt& pro p ehlednost uvedeme, kam s jednotlivými druhy odpad$.
Plast, nápojový kartón – ozna ený zelený kontejner.
Sklo – zelený kontejner.
Papír – ozna ený modrý kontejner u školy.
Nebezpe ný odpad – sb&rné dvory.nebo lékárna.
Bioodpad – hn&dý kontejner nebo kompostárna.
Velkoobjemový odpad – sb&rné dny, sb&rné dvory.
Elektrospot ebi e – systémy zp&tného odb&ru, sb&rné dny, sb&rné dvory.
Stavební suK – zpracování odpadu DK1, skládka, sb&rný dv$r.
EKOKOM
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Sout'ž „Bohuslavice o ima d'tí“
ZŠ a MŠ Bohuslavice ve spolupráci s obcí uspo ádala sout&ž „Bohuslavice
o ima d&tí“. D&tská tvorba byla rozd&lena na oblast výtvarnou, literární a
fotografickou. Bylo vystaveno 98 prací d&tí, které jste si mohli prohlédnout spolu
s obrazy pana Bruno Vitáska v rámci Anenských slavností v kulturním dom&. O
vít&zích sout&že jste rozhodli vy svými hlasy.
Výsledky:
Výtvarná ást – 61 prací
1. – 3. t;ída
po . jméno, p íjmení
t ída
hlasy
1. Daniela Borovi ková
2.
130
2. Ji í Lasák
3.
25
3. Gabriela Vitásková
2.
20
4. – 6. t;ída
po . jméno, p íjmení
t ída
hlasy
1. Vít Fichna
6.
36
2. Adéla Gaide ková
5.
30
3. Vanda Zelinová
5.
26
7. – 9. t;ída
po . jméno, p íjmení
t ída
hlasy
1. Iveta Kubíková
9.
82
2. Jana Vitásková
8.
52
3. Václav Pišt&k
9.
51
Literární ást – 24 prací
po . jméno, p íjmení
t ída hlasy
1. Zuzana Kubíková, Dominika Theuerová,Veronika Zelinová
8.
43
2. Petr Dominik, Petr Kopka, Václav Mosler, Lukáš Vitásek
9.
37
3. Martina Gaidová, Nikola Gaidová, Klaudie Kocurová, 7.
22
Michaela Miková
Fotografická ást – 13 prací
po . jméno, p íjmení
1. – 2. Petr Dominik
1. – 2. Martina Poštulková
3.
Jan Horá ek

t ída
9.
5.
9.

hlasy
45
45
42

D&kujeme všem žák$m za p ísp&vky a vít&z$m blahop ejeme.
Vypracoval: Leo Vitásek, Mgr. Pavel Dominik
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Organizace v obci
SK Bohuslavice
Pádky z kopané
Za átkem ervence prob&hla tradi ní sportovní slavnost – tentokrát u
p íležitosti oslav 75 let od založení klubu. Jen pro zajímavost už je pouze jeden
len starší než klub, a to Erhard Kocián a jeden je stejn& starý – Josef Kocur. Ve
tvrtek 5.7. se uskute nil tradi ní turnaj v malé kopané a op&t tradi n& pod
taktovkou Martina Ku ery. Turnaje se zú astnilo 14 mužstev a vít&zství si
odneslo mužstvo pod vedením Tomáše Vožníka, složené z hrá $ Krava a
Velkých Hoštic. Páte ní podve er byl vyhrazen slavnostní valné hromad&, která
se v&novala nejen historii klubu, ale i aktuálním problém$m. V ned&li byl p i mši
vysv&cen náš nový prapor a odpoledne pokra oval program na našem h išti. Byla
sehrána dv& derby. První obstarali hrá i našeho „B“ mužstva a Závady, kte í se
rozešli smírn& 3:3. Druhý zápas mezi hrá i našeho „A“ mužstva a sousedního
Dolního Benešova jsme prohráli 0:1 gólem z penalty.
Sportovní slavností byla zahájena p íprava muž$ na nadcházející divizní
sout&žní ro ník. Byla sehrána ada p ípravných zápas$: FC Vítkovice – SK
Bohuslavice 2:0, FC ODRA Pet kovice – SK Bohuslavice 5:1 (bohužel op&t a
zase), SK Bohuslavice – Baník Radvanice 0:0, TJ Sokol Kobe ice – SK
Bohuslavice 0:7 a SK Bohuslavice – Stará B&lá 4:0.
V rámci družby s obcí Závažná Poruba jsme se díky obecnímu zastupitelstvu
mohli zú astnit ve dnech 21. a 22. ervence zájezdu, kterým jsme oplatili jejich
fotbalist$m lo?skou návšt&vu u nás. Byli jsme pozváni na turnaj „O pohár
starosty obce Závažná Poruba“. V rámci tohoto turnaje jsme sehráli dv& st etnutí.
V prvním, v sobotu, jsme remízovali s domácím mužstvem 3:3, když jsme
prohrávali již 3:0. Ale mohutným finišem jsme vyrovnali a ješt& v posledních
minutách mohli strhnout vít&zství na svou stranu. V druhém zápase v ned&li jsme
se st etli s mužstvem FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka, které jsme porazili
rozdílem t ídy vysoko 6:0. Jednalo se o nádherný zájezd se spoustou zážitk$ pro
všechny aktéry. Ješt& jednou tímto d&kuji jménem klubu obecnímu zastupitelstvu
za jeho uspo ádání.
V ned&li 29.7. jsme odehráli již první ostrý mistrovský zápas, když jsme
v rámci 1. kola „Poháru PMFS“ p ivítali na našem h išti našeho soupe e z divize
– FK Slavia Orlová-Lutyn&. Bohužel místo pikantního souboje s Hlu ínem ve
druhém kole poháru jsme zápas nezvládli a vypadli stejn& jako Hlu ín. Ale
dlouho to vypadalo na snadný postup, když jsme již od 10. minuty vedli brankou
Mirka Polomského a vesele zahazovali šanci za šancí. V tom jsme pokra ovali i
na za átku druhého polo asu, dokud soupe po chyb& naší obrany v 60. minut&
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nevyrovnal. A hned za dv& minuty se trefil soupe $v hrá nádhernou st elou z 30
metr$ do horního r$žku naší branky. A když pak ješt& po další chyb& zvýšil
soupe na 1:3 bylo po zápase.
TeO nás již eká poslední generálka. V sobotu 4.8. od 10:15 odehrajeme
poslední p ípravné utkání s Frýdkem-Místkem na jejich h išti.
Cht&l bych ješt& ud&lat pár poznámek.
První: z návšt&vy Závažné Poruby jsem si odnesl poznání jak se také dá d&lat
fotbal a jak m$že fungovat klub (aktivní zapojení asi dvaceti funkcioná $ do
chodu klubu, p i prohlídce historických fotografií v klubovn& identifikaci všech
t&chto funkcioná $ jako bývalých fotbalist$ – kde jsou nap . naši slavní ú astníci
1.A t ídy i další fotbalisté, když marn& sháníme nap íklad trenéry
mládežnických mužstev a v neposlední ad& jsem zaznamenal pr$m&rnou
návšt&vu 341 divák$ v lo?ském sout&žním ro níku a to hrají pouze t i místní
hrá i a obec je podstatn& menší než naše).
Druhá: cht&l bych se všech ob an$ Bohuslavic zeptat, kde byli v pátek 27.7.,
když na h išti hrála výborná country kapela a bylo nachystáno spousta
ob erstvení (resp. pro po ád slyším, že se na h išti nic ned&je, když pak v$bec
nikdo nep ijde – v& te, že to pak opravdu nikoho nebaví nic organizovat zbyte n&
o finan ních ztrátách ani nemluvím).
T etí: všichni se ptali jestli se pohárový zápas hraje nebo nehraje a že nebyly
plakáty atd. Prosím všechny, aby pozorn& etli tento zpravodaj. V minulém ísle
bylo toto utkání p esn& i s asem avizováno. Nevím, pro a pro koho to potom
píšu, když to nikdo ne te.
A tvrtá: prosím všechny o strpení. Sportovní klub funguje v podstat& stejn&
jako rodina, obec nebo stát. Takže si m$že dovolit jen to, na co má. A nem$že
najednou vyhov&t všem – hrá $m (h išt& a kabiny), divák$m (nap . kryté
posezení, tribuna), d&tem (kvalitní d&tské h išt&), tenist$m a nohejbalist$m
(kvalitní kurty) atd. V& te, že d&láme v rámci finan ních možností a samoz ejm&
i funkcioná ské ob&tavosti vše co lze. Ale po ád se jedná v prvé ad& o fotbalový
klub a proto se vždy naše innost bude od tohoto faktu odvíjet a i pot eby
uspokojovat.
Záv&rem bych cht&l všechny leny poprosit o co možná nejv&tší
angažovanost v klubu tak, abychom do t&ch dalších 75 let vykro ili se ctí.
Uvítáme jakoukoliv pomoc.
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK Bohuslavice
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Žákovský turnaj
Dne 21.7.2007 po ádal Okresní fotbalový svaz Opava turnaj v kopané „O
pohár Agro Bio“, který prob&hl v Chlebi ov& za ú asti FC Jakub ovice, FC
Fulnek, výb&r Opavska do 16 let, výb&r Opavska do 15 let, SK Bruntál, SK
Chlebi ov, Slavie Opava a SK Bohuslavice. Bohuslavicím také pomohli kluci
z Hlu ína ro ník 95 a spole n& vybojovali 4. místo, a koliv dohán&li v&kový
rozdíl 4 let. Porazili dorost Chlebi ova 2:1, výb&r Opavy do 15 let 2:1 a prohráli
s dorostenci Bruntálu 0:8, v semifinále jsme se utkali s dorostem Fulneku
s výsledkem 0:7 a v boji o 3. místo jsme podlehli na penalty op&t s Bruntálem
3:4. Naši hoši hráli ve složení T. Fichna, V. Benek, M. Benek, O. Poslední, D.
Kocur, T. Pudich , P. Kopka , T. Dihel a z Hlu ína – T. Hradilík, O. Hradilík, J.
Mudroch , J. Janoš, L. Maší ek, T. Perdoch , J. Ferenc . Za p edvedený výkon a
odvahu jim pat í dík.
Nábor žákSK Bohuslavice po ádá nábor žák$ ro ník narození 1993,94 ,95,96, 97, 98,99.
Trénink probíhá od srpna na h išti SK každé úterý a tvrtek od 17 h . Informace
Vám rádi poskytnou trené i p. Halfar tel. 602 592540 a p. Janoš tel. 736 627224.
Petr Janoš - trenér
Kultura
260. výro í kostela (7. pokra ování).
Náš kostel byl sice postaven v letech 1742 až 1747, kdy byl posv&cen a tak
uschopn&n k bohoslužbám, ale jeho interiér nebyl zdaleka tak vyzdoben, jak se
nám p edstavuje dnes. Výzdoba i vnit ní za ízení byly po izovány v pr$b&hu
dalších let.
Dv& velmi zdobná za ízení, která si dnes p edstavíme, byla po ízena až
v roce 1815. Jedná se o kazatelnu a k titelnici v ele chrámové lodi. Bohatá
d evo ezba a krásné sochy pocházejí z dílny socha e Ond eje Košackého ze
Sádku (za Opavou) a zlatnického mistra Karla Kastnera z Opavy.
Aby v& ící, shromážd&ní k bohoslužbám lépe slyšeli slovo boží, byly stav&ny
v kostelech vyvýšené kazatelny. Hlas kazatele se tak lépe nesl prostorem kostela.
Dnes je toto za ízení nahrazeno rozhlasem a kn&z m$že kázat z kteréhokoli místa
v kostele. Popišme si tato dv& za ízení. Vlevo je umíst&na kazatelna. Výzdoba
kazatelny je koncipována podle evangelia sv. Jana (kap. 10). Na baldachýnu
úpln& naho e vidíme sochu dobrého pastý e. Pan Ježíš shromažOoval své v&rné,
kte í ho následovali, jako pastý své ovce. Vstupní dve e na kazatelnu jsou
ozdobeny reliéfem uk ižovaného Krista, který jako dobrý pastý neopouští své
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ove ky ani v umírání. Tento výjev na dve ích je zám&rný, protože Ježíš
v uvedeném evangeliu íká: „Já jsem dve e, kdo vejde skrze mne, bude
zachrán&n.“
Níže na kazateln& jsou t i reliéfy. Prost ední vyobrazuje evangelistu sv. Jana.
Vpravo od n&ho, sm&rem k oltá i, je výjev pastý e, který vede své ovce do ov ína
– domu božího. Vlevo, sm&rem opa ným, je na reliéfu zobrazen pastý nájemní,
který opouští své stádo, když je napadeno vlkem. Tomu, kdo je najat za mzdu, na
ovcích nezáleží.
Vpravo v ele chrámové lodi je k titelnice. Prvním, kdo k til vodou, byl sv.
Jan K titel, který pok til i samotného Ježíše. Již tvrté spodobn&ní tohoto sv&tce
v našem kostele vidíme naho e na baldachýnu. A jak jsme si v minulém
pokra ování ekli, že Jan ukazuje na Ježíše a íká:“Hle, Beránek Boží“, tak i na
tomto výjevu si všimneme, jak sv. Jan ukazuje na Beránka. Na holi ve tvaru
k íže, kterou drží v ruce je na stuze nápis „Agnus Dei“(Beránek Boží).
Na podstavci o patro níže je op&t krásné sousoší Ježíše a Nikodéma, kterému
Ježíš íká : „Amen, amen pravím tob&, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha,
nem$že vejít do království Božího“( sv. Jan, kap.3 verš 5). Pod touto výzdobou
úpln& dole je krásn& vy ezávaná k titelnice, kde je udílená svátost k tu i dnes.
Posuneme se v chrámu o kousek dozadu a zastavíme se u prost edních
sloup$ (pilastr$). Po obou stranách jsou sloupy ozdobeny sochami. Vlevo
sm&rem k lavicím je socha sv. Antonína Paduánského. Na ruce chová Ježíška. Je
p ímluvcem za nalezení ztracených v&cí a myslím, že i u nás je mnoho t&ch, kte í
se na n&ho ve svých modlitbách obracejí. Hned za rohem je socha sv. Judy
Tadeáše – apoštola. Jeho atributem je d ev&ná palice. Sv. Tadeáš je p ímluvcem
v nesnázích a t&žkých životních situacích. Sochu ezal místní socha Alfons
Miketa v padesátých letech dvacátého století.
Naproti vpravo je sloupu socha sv. Terezie z Lisiuex (od Dít&te Ježíše). Od
útlého d&tství usilovala o to stát se jeptiškou. Po n&kolikerém odmítnutí pro
p ílišné mládí byla ve v&ku 15 let p ijata na Karmel. Umírá mladá ve v&ku 24 let.
Je zobrazována v šat& karmelitek a s r$žemi, protože p ed smrtí prohlašovala, že
bude z nebe na zem sypat r$že. A op&t za rohem je na sloupu sk í?ka, ve které je
soška Pražského Jezulátka. P$vodní soška pochází ze Špan&lska. Do Prahy se
dostala v roce 1628, kdy ji pražským karmelitán$m v&novala šlechti na Polyxena
z Lobkovic se slovy: „M&jte ji v úct& a dob e se vám povede“. V Praze je soška
umíst&na v chrámu Panny Marie Vít&zné na Malé Stran&. Tam i dnes p icházejí
stovky ctitel$ denn&, aby prosili i d&kovali. Pražské Jezulátko je uctíváno doslova
na celém sv&t&, nejvíce pak v Jižní Americe. Nezapomínejme na modlitby
k Jezulátku ani my, aby se nám vedlo dob e.
Leo Dominik, kroniká
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Inzerce
Obec Bohuslavice nabízí zprost edkování dovozu v&tšího množství zeminy
pro rozsáhlejší terénní úpravy v . provedení t&chto úprav zdarma. Bližší
podrobnosti podá na vyžádání starosta obce
Ing. Kocián, starosta
Koupím rodinný d$m v Bohuslavicích a okolí, p ípadn& stavební parcelu.
Tel. . 776 246 236.
Sout2ž o „ Najlepši prajsky (slezsky) kola “
Již t etím rokem bude letos v srpnu, p i p íležitosti Krava ského odpustu,
vyhlášena sout&ž „O najlepši prajsky (slezsky) kola “.
Letošní 3. ro ník sout&že se uskute ní v pond&lí 27. srpna, v poslední den
odpustu (p esný as bude up esn&n telefonicky). Samotný akt hodnocení a
vyhlášení výsledk$ námi vybranou porotou prob&hne odpoledne v areálu
Mezivodek. Nejlepší kolá e pak obdrží certifikát „Prajského grofstva“
podepsaný samotnou grófkou Monikou Žídkovou a k tomu získají hodnotnou
cenu. Navíc bude tato sout&ž v rámci hojn& navšt&vovaného Krava ského
odpustu p íležitostí pro prezentaci vlastních výrobk$.
Ú ast podmiSujeme dodáním 20 ks kolá - s p;esným názvem
sout2žícího a to v pond2lí 27. srpna, nejpozd2ji do 10.00 hodin dopoledne na
zámek v Krava;ích. Prosíme zájemce z Bohuslavic, aby se do sout2že
p;ihlásili nejpozd2ji do 17. 8. 2007 na obecní ú;ad.

!!!!PRÉMIE OD LIŠKY AŽ 1500K !!!!
• Pasov& omezená nabídka s možností získat 50 % slevu na poplatku za
uzav ení smlouvy.
• Výhodné úv&ry i hypotéky s nízkou úrokovou sazbou pevn& stanovenou po
celou dobu splácení.
• Penzijní p ipojišt&ní se státním p ísp&vkem až 150 K m&sí n&.
• Investice do podílových fond$ se zajímavým výnosem.
Renáta Pašková, Tel. 737 750 815
Poradenské místo HMSS na adrese:
Lesní 440, Bohuslavice
Sch-zky s klienty: po telefonické domluv2
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SK Bohuslavice - sout2žní utkání - podzim 2007
Den

Mužstvo

Za átek

12. 8. (Ne)

muži

10:15

MFK Haví ov - SK Bohuslavice

18. 8. (So)

muži
dorost

16:30
14:15

SK Bohuslavice "B" - TJ V esina
SK Bohuslavice - TJ V esina

muži

16:30

SK Bohuslavice - FC BANÍK Ostrava "B"

muži
muži
dorost

16:30
14:30
14:15

SK Viktorie Chlebi ov "B" - SK Bohuslavice "B"
SK Krava e - SK Bohuslavice
SK Viktorie Chlebi ov - SK Bohuslavice

2. 9. (Ne)

muži
mini žáci
žáci
muži
dorost

10:30
12:30
14:30
16:30
14:15

FK SLAVIA Orlová-Lutyn' - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice - TJ Sokol Kobe ice
SK Bohuslavice - SK Viktorie Chlebi ov
SK Bohuslavice "B" - TJ Sokol Sudice
SK Bohuslavice - FK Sokol Mokré Lazce

5. 9. (St)

muži

17:00

SK Bohuslavice - Sokol Lázn' Velké Losiny

žáci
dorost
muži
muži
mini žáci

14:30
14:00
16:30
16:30
17:00

TJ Darkovice - SK Bohuslavice
Sport-Club Pustá Polom - SK Bohuslavice
TJ Sokol Kobe ice "B" - SK Bohuslavice "B"

13:45
13:00
15:45

SK Bohuslavice - FC TVD Slavi ín
SK Krava e - SK Bohuslavice

16:15

mini žáci
žáci
dorost

12:00
14:00
13:45

SK Bohuslavice - SFC Opava
SK Bohuslavice - TJ Sokol Šilhe ovice
TJ Sokol Hn&vošice - SK Bohuslavice

12:45

muži

16:00

muži
žáci
dorost
muži
mini žáci

16:00
13:45
13:45
16:00
15:00

mini žáci
žáci
muži
muži
dorost

12:00
14:00
16:00
16:00
13:45

19. 8. (Ne)
25. 8. (So)
26. 8. (Ne)

1. 9. (So)

8. 9. (So)
9. 9. (Ne)
10. 9. (Po)
15. 9. (So)
16. 9. (Ne)
22. 9. (So)
23. 9. (Ne)
24. 9. (Po)

29. 9. (So)

30. 9. (Ne)

Soupe

TJ EPO Frenštát pod Radhošt'm - SK
Bohuslavice
SK Bohuslavice "B" - TJ Sokol Horní Lhota
TJ Sokol B&lá - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice - TJ Sokol HaK
SK Bohuslavice - FS Napajedla
FC Hlu ín - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice - FK Bolatice
SK Bohuslavice - SK Meteor Strahovice
FK Bolatice "B" - SK Bohuslavice "B"
SK Hranice - SK Bohuslavice
FK Bolatice - SK Bohuslavice
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mini žáci
žáci
muži

13:30
13:30
15:30

TJ Spartak Chuchelná - SK Bohuslavice
TJ Sokol Hn&vošice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice "B" - TJ Sokol Závada

dorost

13:15

SK Bohuslavice - TJ Sokol Št&pánkovice

muži

15:30

SK Bohuslavice - FC Vsetín

žáci
muži
muži
dorost
mini žáci

13:30
15:30
15:30
13:00
16:00

TJ Slavia PíšK - SK Bohuslavice
SK Moravan Old išov "B" - SK Bohuslavice "B"

mini žáci
žáci
muži
dorost

11:00
13:00
15:00
12:45

SK Bohuslavice - TJ Sokol Št&pánkovice
SK Bohuslavice - TJ V esina
SK Bohuslavice "B" - TJ Slavia PíšK "B"
SK Bohuslavice - TJ Sokol St&bo ice

muži

15:00

SK Bohuslavice - FK AVÍZO M'sto Albrechtice

mini žáci
žáci
dorost

11:30
12:15
11:15

SK Moravan Old išov - SK Bohuslavice
FK Bolatice - SK Bohuslavice
TJ Háj ve Slezsku - SK Bohuslavice

10:45
11:30
10:30

muži

14:30

TJ Háj ve Slezsku "B" - SK Bohuslavice "B"

13:45

muži

14:30

JISKRA Rýma ov - SK Bohuslavice

12:00

muži
dorost

14:00
11:45

SK Bohuslavice "B" - TJ Sokol B&lá
SK Bohuslavice - TJ Sokol Slavkov

muži

14:00

SK Bohuslavice - FK Byst ice pod Hostýnem

11:45
14:00
10:15

FK NOVA Vávrovice - SK Bohuslavice
TJ Sokol Št&pánkovice "B" - SK Bohuslavice "B"

11. 11. (Ne)

dorost
muži
muži

FC ELSEREMO Brumov - SK Bohuslavice

18. 11. (Ne)

muži

13:30

SK Bohuslavice - MFK Haví ov

6. 10. (So)

7. 10. (Ne)

13. 10. (So)
14. 10. (Ne)
15. 10. (Po)
20. 10. (So)

21. 10. (Ne)
27. 10. (So)

28. 10. (Ne)
3. 11. (So)
4. 11. (Ne)
10. 11. (So)

FC Velké Karlovice+Karolinka - SK Bohuslavice
TJ Sokol Holasovice - SK Bohuslavice
FC MSA Dolní Benešov - SK Bohuslavice
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12:45
12:30

12:45
14:45
12:30
11:45
15:30

10:30
13:15
6:30

Zpravodaj obce Bohuslavice

srpen 2007

Informace ob an-m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad 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.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:

Pond&lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.

- 16 -

