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Ve 44. týdnu tohoto roku byla spuštěna malá 
vodní elektrárna do zkušebního provozu. Chtěl 
bych pozvat všechny naše občany k prohlídce, 
aby se přišli přesvědčit na vlastní oči, že to má 
smysl takovou stavbu realizovat. Obzvláště 
v této době, kdy je energie nedostatek. O stavbě 
malé vodní elektrárny se začalo jednat v roce 
2005. Přes některé technické a organizační 
problémy se stavbu podařilo realizovat k tomuto 
termínu. Největší radost mi udělal ing. Jaroslav 
Trávníček z obchodně technického oddělení 

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

firmy Mavel, která dodala technologii, který se
zabývá v nynější době rozběhem malých vodních 
elektráren po celém světě a který doslova řekl: 
„Postavili jste pěknou malou vodní elektrárnu. 

Budou se na ni chodit dívat i z Evropské unie.“ 
Tento člověk se pohybuje v oboru 45 let, 
vzpomněl si i na pana Jiřího Raka, když v 80. 
letech chtěl elektrárnu stavit ve Vlachovicích .

S panem Trávníčkem jsem prošel další dvě 
lokality na našem katastru, kde by se daly 
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Dne 23. 11. 2007 se uskuteční další veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva. Začátek 
v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního 
domu.

ZPRÁVY Z OBCE

Zastupitelstvo obce na svém 3. mimořádném 
zasedání dne 7. října 2007 

schválilo

1. úvěr od Komerční banky ve výši 2,5 milionu             
korun na výstavbu MVE Bohuslavice nad 
Vláří za následujících podmínek

- doba trvání úvěru 10 let
- měsíční splátky, zahájení splácení k
   25. 3. 2008
- úroková sazba pohyblivá, odvozená od 

1 M PRIBOR+ pevná odchylka 0,3% p.a. 
(s možností předčasného splácení úvěru)

- forma zajištění úvěru - krycí blankosměnka 
vystavená obcí+zástava nemovitosti v majetku    
tj. budova bývalé MŠ č.p.109

2. Podání odvolání ke Krajskému soudu v Brně 
proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze 
dne 28. srpna 2007 ve věci žaloby na Město 
Slavičín o zaplacení částky 2 537 676,- Kč 
s příslušenstvím tj. 10% úrok z prodlení od

   2. 1. 2001
3. zřízení jednoho pracovního místa od 1. 11. 

na údržbové práce v obci (lesy, MVE, úklid 
a údržba veřejných prostranství v obci, údržba 
obecní techniky atd.). místo bude zřízeno na 
dobu určitou   jednoho roku.

uložilo

- starostovi obce zjistit podmínky pro vytvoření 
pracovního místa s příspěvkem od ÚP Zlín

 

Obecní úřad Bohuslavice nad Vláří zve 
všechny své občany i ostatní zájemce 
na prohlídku malé vodní elektrárny . 

Slavnostní spuštění malé vodní elektrárny 
proběhne  23. 11. 2007 za účasti poz-

vaných hostů se začátkem v 10.00 hodin.

POZVÁNKA
malé vodní elektrárny postavit. Bude záležet 

na Povodí Moravy, jak se k tomu postaví. 
Nejvýhodnější a nejméně nákladnou se mu 
zdála lokalita v Popově na jezu. Jsou ještě další 
lokality směrem ke státní hranici se Slovenskem, 
kde by se daly postavit s trojnásobným výkonem 
než je naše. Doufám, že my i naše sousední obce 
směrem ke státní hranici využijeme možnosti 
financování z Evropské unie a každá si alespoň
jednu malou vodní elektrárnu postaví. Přispělo 
by to i k cestovnímu ruchu, že bychom měli 
návštěvníkům tohoto pohraničí, co ukázat. Voda, 
která nám v minulosti dělala jen starosti, by nám 
přinášela užitek v podobě čisté energie.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
zainteresovaným firmám a organizacím, ale
i jednotlivcům, kteří se na zdárném průběhu 
výstavby podílely. Když se vyskytl problém 
se stavidlem, které bylo za dobu provozu už 
zchátralé a v projektu se s výměnou nepočítalo, 
nastoupili bývalí pracovníci Vlárských strojíren, 
nyní v důchodu, pan František Gbelec, Ludvík 
Janáček a bez problémů stavidlo zrenovovali 
za minimální náklady. Bylo vidět, že fortel 
k řemeslu nezapomněli.

Slavnostní spuštění připravujeme na 23. 11. 
2007. Všechny občany i hosty na to zveme.

  
   Jiří Slovák, starosta obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ALOIS RUČKA
český hudební skladatel 

a  pedagog

Dne 11. listopadu 1867 se v naší obci narodil 
hudební skladatel a pedagog Alois Ručka 
a právě v letošním roce uplyne již 140 let od 
jeho narození.

Alois Ručka studoval nižší gymnázium 
v Olomouci a ve Val. Meziříčí, 1. ročník 
učitelského ústavu v Brně a varhanickou školu 
v Praze u Zdeňka Skuherského (1885-1889). 
Byl ředitelem kůru v Brumově a po skončení 
jednoroční vojenské služby zřídil ve Valašském 
Meziříčí hudební školu. V roce 1894 se stal 
ředitelem kůru v Dačicích, kam svou hudební 
školu přestěhoval a kde posléze vedl jako 
ředitel kůru a sbormistr celý hudební život; 
v pozdějších letech působil v Praze 7. Tam 
u Křížovníků přechodně působil rovněž jako 
sbormistr (1923 - 1927).

Byl poměrně plodným skladatelem. Složil 
a vydal celou řadu drobných skladeb: dvojzpěvů 
s doprovodem klavíru, mužských a smíšených 
sborů, skladeb pro housle, klavír a violoncello. 
skládal rovněž skladby církevní a napsal 
neprovozované opery U skalky a Tři pravdy. 
Značně byly rozšířeny jeho instruktivní skladby 
přednesové pro různá žákovská uskupení sólová 
i sborová (housle a klavír, zvláště Concertina, 
klavír dvouručně i čtyřručně atd.). Tyto skladby 
vycházely v edici Cadence - Česká hudba 
v Praze.

Jednalo se o následující sbírky:

- Ve volné chvíli
- Koncerty rodinné a společenské
- Dětské koncerty

Oblíbená byla jeho „Beseda na slovenské 
piesne“, a také skladby klavírní houslové, 
dvojzpěvy a chrámová hudba.

Sestavil populární Nový národní zpěvník. Alois 
Ručka byl mimo jiné i horlivým pracovníkem 
v Jednotě hudebních stavů.

Jubilea

65 let
Jaroslava Burešová

Úmrtí

† 30. 9. 2007    Josef Tejzr         74 let
† 22. 10. 2007  Stanislav Žalek  56 let




Hudební skladatel a pedagog Alois Ručka 
zemřel 3. 9. 1940 v Praze ve věku nedožitých 
73 let.

Od jara do zimy...

Pod tímto názvem se skrývá první CD 
a DVD cimbálové muziky Slavičan. 
Slavnostní „křest“ obou nosičů jsme pro 
Vás, širokou veřejnost, připravili na sobotu 
24. 11. 2007 ve slavičínské sokolovně. 
v komponovaném pořadu uslyšíte písně 
z našeho prvního hudebního počinu. 
Mezi pozvanými hosty jsou cimbálové 
muziky Primáš z Přerova, Malé Zálesí 
z Luhačovic a Píšťalenka z Valašských 
Klobouk. Svoji účast přislíbila královna 
matka - Jarmila Šuláková I. a valašský král 
Boleslav I. dobrotivý. Bližší informace 
o akci naleznete v městském infocentru, 
na plakátech, pozvánkách a webových 
stránkách www.slavican.wz.cz. Jste všichni 
co nejsrdečněji zváni!

                          Mgr. Aleš Ptáček
                                    za CM Slavičan
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STOLNÍ TENIS

VE ZKRATCE

Naši hráči René Žalek a Bronislav Vaněk jsou 
v čele tabulky úspěšnosti mezi jednotlivci. 
Hodnoceno je celkem 43 hráčů.

Pořadí Mužstva Body
1. Kašava 15
2. Bohuslavice nad Vláří 15
3. Jasenná 13
4. Vysoké Pole 11
5. Rokytnice 10
6. Luhačovice 9
7. Šarovy 8
8. Slopné 7
9. Salaš 6

10. Kašava 5

Tabulka soutěže po 5. kole

Oddíl stolního tenisu vstoupil do nové sezóny 
2007/2008 v nové herně, kterou se stal sál 
kulturního domu, a díky podpoře obecního úřadu 
na nových hracích stolech. Oddíl stolního tenisu 
v tomto roce soutěží ve dvou soutěžích, kterými 
jsou Regionální pohár a Regionální soutěž.

V rámci regionálního poháru, ve kterém soutěží 
družstva I. až IV. třídy, jsme odehráli první kolo 
a jako jediní z účastníků IV. třídy jsme postoupili 
do druhého kola vítězstvím 8:2 na Salaši.

Poté jsme již rozehráli zápasy Regionální 
soutěže IV. třídy. Letní tréninkové úsilí nám 
přineslo ovoce v podobě výborných výsledků. 
Zatím jsme nepodlehli žádnému ze soupeřů 
a nyní se nacházíme na druhém místě tabulky, 
které bychom rádi co nejdéle udrželi. Závěrem 
bych chtěl pozvat všechny příznivce sportu 
a stolního tenisu obzvlášť, na některý z našich 
domácích zápasů.

    René Žalek,
   předseda oddílu stolního tenisu

• Místní organizace ČČK zajistila pro své 
členky návštěvu divadelního představení ve 
Slavičíně s názvem „Rychlé šípy“ v podání 
herců ze Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti. Toto divadelní představení mohli diváci 
zhlédnout v pátek 5. října v sále Sokolovny ve 
Slavičíně

• Další ze společenských organizací - myslivci 
- se organizačně ujali oslav letošních hodů, na 
které zajistili nejenom hodovou taneční zábavu 
(13. 10.), ale rovněž i zvěřinové speciality

• Letošní první myslivecký hon v obci se 
uskuteční již v sobotu 3. listopadu

• Připomínáme občanům, že svoz  nebezpeč-
ného odpadu proběhne v sobotu 3. listopadu

• Kominický mistr pan František Sudek 
z Bojkovic žádá občany Bohuslavic nad Vláří, 
kteří mají zájem o kominické práce, aby svůj 
požadavek nahlásili v kanceláři obecního úřadu. 
Pan Sudek bude veškeré kominické práce v naší 
obci dle požadavků občanů provádět v sobotu 
17. listopadu. Mimo základních prací provádí 
rovněž autorizační měření účinnosti u malých 
palivových zdrojů

OD DUŠIČEK DO DUŠIČEK

Čas prý rány hojí, je to však jen zdání
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání...

Během uplynulého roku nás navždy opustili 
tito naši spoluobčané:

 † 18. 3. 2007   Smolíková Marie, 79 let
 † 28. 3. 2007   Burešová Božena, 86 let
 † 23. 5. 2007   Dúha Jozef, 69 let
 † 25. 8. 2007   Gášek Vlastimil, 35 let
 † 30. 9. 2007   Tejzr Josef, 74 let
 † 22. 10. 2007 Žalek Stanislav, 56 let




