[Zadejte text.]

číslo

285
září
2016

Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, dny se neúprosně krátí a fouká ze
strnišť nebo spíše z podmítnutých polí. To jsou
neklamné znaky pozdního léta. Letošní rok jsme
nezažili tolik tropických dnů jako loni, ale zejména
první týden a poslední srpnový víkend se teploty
pohybovaly nad třiceti stupni. Nejchladněji bylo ve
středu 10. srpna, kdy teplota klesla pod dvacet stupňů
a spadlo nejvíce srážek. Přívalové deště a vichřice se
nám naštěstí vyhnuly. Pouze liják a vítr z posledního
srpnového pondělí a zprávy z blízkých Darkoviček
nám připomenuly, co tyto živly dovedou.
V průběhu měsíce se uskutečnilo zasedání rady obce
a zastupitelstva. Vyhodnotila se dosavadní činnost a
projednaly se práce na zbývající část roku i plány na
další rok. V prvním srpnovém týdnu byla dokončena
oprava chodníku a povrchu komunikace Okružní.
Stavba byla realizována více než deset dnů před
termínem. Věřím, že tato komunikace bude mnoho let
sloužit ke spokojenosti většiny obyvatel. Zároveň
bych upozornil na dodržování rychlosti nejen na této
komunikaci. Opravili jsme chodník okolo Pauseho
rybníka a prodloužili vodovodní řad a kanalizaci na
ulici Polní pro stavbu nových rodinných domů.
Obdrželi jsme také informaci o příslibu dotace na
odbahnění Špakovského rybníka.
Srpen byl bohatý na společenské akce. Poprvé se u
kulturního domu konalo filmové představení pod
širým nebem. Na český film Teorie tygra, se přišlo
podívat téměř 300 lidí. Promítání i občerstvení
zajistili
členové
Bohuslavického
oříšku.
Zahrádkářská slavnost v polovině měsíce proběhla za
zájmu a hojné účasti návštěvníků. Za přípravu
bohatého občerstvení a programu patří poděkování
členům tohoto spolku. Následující sobotu připravili
hasiči na nově opraveném nádvoří opékání makrel,
ani zde nebyla nouze o hosty. Poslední víkend patří
tradičně rybářům. V pátek 26. srpna se na točně konal
táborák k ukončení prázdnin. Vyvrcholením kvalitně
uspořádané akce byl krásný ohňostroj. Poslední
neděli se na Špakovském rybníku uskutečnily
rybářské závody za účasti mnoha příznivců této
zábavy z Bohuslavic a okolí. Děkuji členům
rybářského spolku. Fotbalisté zahájili novou sezonu.
Naše
áčko nám
zatím moc radostí nedělá, ve všech
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text.]
třech odehraných zápasech odešlo poraženo.

Školákům začne nový školní rok. Prvňáčci ho
slavnostně zahájí, spolu se svými rodiči, v sále obecního
domu. Všem žákům a studentům přeju pevné zdraví a
mnoho úspěchů při studiu, učitelům pevné nervy,
nadhled, cit pro zdravý rozum a spravedlnost. Rodiče
vyzývám k trpělivosti, shovívavosti a rozumu při
kladení požadavků na své ratolesti, ono to nějak
dopadne.
V průběhu září budeme pokračovat v opravách
komunikací. Od následujícího týdne se začne opravovat
chodník na začátku ulice Polní. Žádám občany o
opatrnost při pohybu na této komunikaci, a o trpělivost
se snížením komfortu bydlení. Firma Strabag také
potvrdila na září realizaci asfaltace obchvatu Moravce.
O přesném termínu budete informováni prostřednictvím
webových stránek a místního rozhlasu. Zastupitelstvo
na svém zasedání rozhodlo o vypsání výběrového řízení
na přístavbu a stavební úpravy č. p. 235 – vybudování
obecních bytů na farském. Dále se rozhodlo o
vypracování studie využitelnosti budovy a pozemku
v areálu bývalého JZD včetně místa pro sběrný dvůr.
První sobotu v září se bude konat další z velkých
společenských akcí obce Bohuslavický strassenfest
2016. Letos bude na ulici Opavské, Lipové a Sluneční.
Farnost Bohuslavice organizuje pouť na Maria Hilf ve
Zlatých Horách, která se uskuteční v sobotu 17. září.
Hlavní letní období sice končí, ale věřím, že nás čekají
krásné podzimní dny, do kterých nám všem přeju klid a
pohodu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2016
21. zasedání rady, středa 17. 8. 2016 v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Návrh změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice.
Žádost o nájem budovy (váha v objektu bývalého JZD).
Informace o možnostech vydání vyhlášky o nočním klidu.
Přemostění potoka.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01-07/2016. Výběr daní za I. – VII. 2016.
Příslib dotace na odbahnění rybníku.
Informace o opravě ulice Okružní.
Informace o objektu č. p. 482 JZD, sběrný dvůr.
Informace o akci přístavbě a rekonstrukci domu č. p. 235 – farský.
Informace o dalších schválených opravách a investičních akcích 2016 a předběžných opravách a
investičních akcích 2017.
Informace o parcele 576/4 – parkoviště u kulturního domu.
Parcela 2356 – na ulici Polní.
Parcely „Jižní svahy“ – pod ulici Okružní.
Další informace: Strassenfest 2016, Vesnice roku, Závod Bělský okruh, Výroční zpráva Charity
Hlučín, motorlet Bohuslavice tam a zpět.
Schválila:
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi obcí Bohuslavice a Opavice a. s.
Dodatek smlouvy o možnosti provést stavbu.
Pronájem hrobových míst.
Žádost o vybudování přípojky vody k parcele.
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8018437/VB002.
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8018603/VB002.
Dodatek č. 1 smlouvy o pronájmu kopírovacího stroje s firmou DEVELOP.
Dohodu o ukončení pronájmu sálu KD - Zumba.
Dohodu o ukončení pronájmu nebytových prostor OD.
Program 13. jednání zastupitelstva obce Bohuslavice dne 30. 8. 2016.
Žádost o dotaci Charitě Hlučín.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 30. 8. 2016 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Jan Manusch a Petr Kubík konstatuje, že na
dnešním 13. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva.
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Omluveni: Antonín Štefek, Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph. D.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Tomáš Gruň a Robert Lasák. Obecní zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 13/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Jana Manusche a Petra Kubíka za členy návrhové komise, Ing. Tomáše
Gruně a Roberta Lasáka za ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 13/1 b) schválilo:
Doplněný program 13. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 13/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – VII. 2016. Celkové příjmy za 01-07/2016 činily 13 787 442,43
Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 312 265,38 Kč, zůstatek z roku 2015 ve
výši 5 070 867,44 Kč a splátka úvěru ve výši – 500 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za
01-07/2016 činily 18 670 575,25 Kč. Celkové výdaje za 01-07 /2016 činily 11 278 717,67 Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 7. 2016 byl ve výši 7 391 857,58 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 4 249 872,35 Kč, na účtu za domovní odpad 28 227,- Kč a na účtu u ČNB 3 113 758,23 Kč.
usnesením č. 13/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2016 bez výhrad.
usnesením č. 13/1 e) rozhodlo:
Zapracovat do Změny č. 1 ÚP Bohuslavice následující návrhy:
I) návrh slečny Barbory Kopkové
II) návrh pana Josefa Kozáka
III) návrh pana Mgr. Petra Kačmáře
IV) návrh obce Bohuslavice, zastoupené starostou obce Mgr. Pavlem Dominikem
usnesením č. 13/1 f) schválilo:
Vypracování studie využití domu č. p. 482, parcely p. č. 920/27 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína
včetně dopravní situace a umístění sběrného dvora.
usnesením č. 13/1 g) schválilo:
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Přístavba, stavební úpravy a změna účelu užívání
rodinného domu na sociální byty objektu č. p. 235 v Bohuslavicích. Výběrovou komisi ve složení
členové komise místního rozvoje, technik a starosta.
usnesením č. 13/1 h) schválilo:
Rozdělení parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na 3 části. Zaměření a vypracování
geometrického plánu.
usnesením č. 13/1 i) schválilo:
Zakoupení pozemku na parcele p. č. 920/16 o výměře 211 m2.

Září 2016

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 285

Stránka | 4

Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 13/2 a)
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 13/2 b)
Daňové výnosy za období 01 – 07/2016.
č. 13/2 c)
Aktuální informace o opravách majetku a investičních akcích obce Bohuslavice.
Oprava chodníku a povrchu na ulici Okružní, využití domu č. p. 482, vybudování lávky u kulturního
domu, obchvat Moravce, nové zpevněné komunikace Polní, žádosti o dotace pro obec, projektová
dokumentace na dům č. p. 235.
č. 13/2 d)
Informace o Souhlasu se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na akci 129D293005003 –
Bohuslavice – revitalizace Špakovského rybníku.
č. 13/2 e)
Informace o opravách a investicích ve zbývající části roku 2016 a v roce 2017.
č. 13/2 f)
Postup jednání o převod parcely p. č. 576/4 (u KD) v k. ú. Bohuslavice Hlučína.
č. 13/2 g)
Informace o rozdělení parcel – Jižní Svahy.
č. 13/2 j)
Informace o pozemku parc. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice Hlučína.
č. 13/2 k)
Informace z jednání rady obce konané dne 17. 8. 2016.
č. 13/2 l)
Nábídku zakoupení 2 ks dřevěných soch od pana Horsta Benka.
č. 13/2 m)
Informace o kulturních akcích.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

Další informace
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Firma OZO Ostrava s.r.o. bude v naší obci odebírat velkoobjemový a nebezpečný odpad od občanů
v sobotu 17. 9. 2016 v době od 8.00 do 12.00 hodin na parkovišti u kulturního domu. Osamoceným
starším občanům zajistíme případný svoz, tel. 553 659 075.
Karla Krupová
Taneční kurzy
V polovině měsíce září se mají uskutečnit taneční kurzy (na stránkách obce) v sále kulturního domu,
jelikož tyto kurzy nejsou naplněny, proto žádáme všechny zájemce, že se mohou stále hlásit na
obecním úřadě, nebo na adrese: marie.mikova@bohuslavice.eu nejpozději do 9. 9. 2016.
Marie Miková
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Poděkování
Spolek zahrádkářů děkuje všem spoluobčanům za účast na zahrádkářské slavnosti, sponzorům a
členům spolků děkujeme za sponzorské dary, všem organizátorům za dobrou přípravu po oba dva
dny a těšíme se zase za rok nashledanou.
Anna Režná
Bohuslavice tam a zpět
Když mi Ondra Š. jednou řekl, že by rád někdy projel všechny Bohuslavice, tak jsem to bral jako
pěkný nápad někdy do budoucna. Později se mi to nějak rozleželo v hlavě a zeptal jsem se ho, zda-li
bych ten nápad mohl zrealizovat. A tak se začal rýsovat výlet na motorkách s názvem Bohuslavice
tam a zpět.
Otevřel jsem mapu a z rejstříku měst na mě všechny Bohuslavice vyskočily. Že je více
Bohuslavic, to jsem věděl. Ale netušil jsem, že jich bude deset. Rozhodil jsem sítě po kamarádech
motorkářích, kdo by měl zájem o tento výlet. Samozřejmostí bylo, že budeme všichni z
našich Bohuslavic u Hlučína. Měli jsme spolu jarní vyjížďku, tak zájemci by snad mohli být…
Svolal jsem schůzi do hospůdky U Obrusníka, kde jsme začali plánovat a uvažovat. S Pavlem S.
jsme promýšleli, co by se při této cestě dalo vše provést a dostali jsme nápad. Dáme tomu vyšší cíl.
Bude to výlet s pozváním.
Na hřišti jsme oslovili našeho pana starostu a přednesli mu náš návrh: uskutečníme průjezd
všemi Bohuslavicemi, setkáme se se starosty a zkusíme je pozvat k nám do Bohuslavic u Hlučína.
Pan starosta nadšeně přikývl a přiznal, že touto myšlenkou se zabýval již před několika lety, kdy
z realizace bohužel sešlo. Na naši výpravu nás vybavil průvodním dopisem pro každého starostu,
adresou a kontaktem. V dopise byl návrh o setkání a výzva k odpovědi. Doufejme tedy, že těch
kladných odpovědí bude většina z oslovených vesnic: Bohuslavice u Prostějova/ Bohuslavice u
Šumperka/ Bohuslavice u Náchodu/ Bohuslavice u Trutnova/ Bohuslavice u Jihlavy/ Bohuslavice u
Kyjova/ Bohuslavice u Zlína/ Bohuslavice nad Vláří/ Trenčianské Bohuslavice a připomínám naše
Bohuslavice u Hlučína.
V pátek ve dvě jsme si dali sraz u našeho obecního úřadu a po malé debatě a rozdělení do
kolony jsme vyjeli s heslem: „KOLY VŽDY DOLŮ“. Musím říct, že jsem byl trošku nervózní,
neboť jsem nevěděl, co vše mě ještě čeká a navíc jsme se všichni ani osobně moc neznali. Sešlo se
nás šest motorek a sedm cestovatelů. Zájemců bylo více, ale ne všem vyšli s dovolenou jejich
zaměstnavatelé vstříc. Pavel S. vybaven mapou a reflexní vestou vyjel jako první. Ondra Š., Petr a
Iva H., Ondra M. a Martin M. vyrazili za ním a já celou kolonu uzavíral. Mapu pro kontrolu cesty a
reflexní vestu pro vyšší bezpečnost naší kolony jsem měl také. Vyprovázely nás pohledy našich
manželek a přítelkyň se slzami v očích. Šťastný návrat nám přály všechny.
Do prvních Bohuslavic u Prostějova jsme dorazili bez problémů. Foto u obecního úřadu a
hledání pana starosty nám zabralo nějaký čas. Místní pan starosta je sportovec a byl na tréninku.
Proto první pozvání přijala jeho manželka. Bylo na ní vidět, že je mile překvapená, ale záhy
potvrdila, že s myšlenkou setkání všech Bohuslavic se již v minulosti setkala. Po rozloučení jsme
pokračovali dále až do Bohuslavic u Šumperka. Po cestě se od nás odpojil Ondra M., kterému to
bylo líto, ale bohužel dále jet z pracovních důvodů nemohl. Možná si na Bohuslavice u Šumperka
vzpomínáte. Ano, dříve jsme se s nimi setkávali na hasičských soutěžích. My jezdili k nim a oni
k nám. Se zrušením nočních soutěží toto spojenectví vyhaslo. Pana starostu jsme doslova odchytli
po tréninku s hasiči, kde se stará o koš. Měl upřímnou radost a těší se, že nás opět uvidí.
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Po rozloučení nás čekalo dalších 114 km do Bohuslavic u Náchoda. Vzhledem k citelnému
ochlazení a blížícímu se soumraku jsme se i přes další vrstvy oblečení museli zastavit. Bylo už
opravdu chladno a taky jsme měli i trochu hlad. V restauraci, kterou nikomu nemůžu doporučit,
jsme něco zhltli a hledali jsme místo k přespání. Martinovi se podařilo dát do řeči s místním
rockerem, díky kterému jsme měli kde složit hlavu. Na útulné zahrádce u místní hospody jsme
uložili motorky, sebe do spacáků, stanů a na lavičky a do rána se pohodlně vyspali. Předtím ale
proběhla v hospodě porada na další den a ti co se dosud neznali, se právě tam poznali.
V sobotu jsme se bohužel probudili do deštivého rána. Moc se nám v tom počasí nechtělo, ale
dobrá nálada nás neopustila a vyrazili jsme, byť o něco opatrněji. Pan starosta v Bohuslavicích u
Náchodu nevěřil vlastním uším, když obdržel telefonát o našem příjezdu. Nelenil a i s jedním ze
zastupitelů nás očekával u obecního úřadu. Velice milý a přívětivý pán. Doufáme, že se s ním ještě
uvidíme.
Do Bohuslavic u Trutnova to byl pak kousek, ale i přesto déšť na některých nenechal nit suchou.
Tato vesnice je součástí Trutnova, proto proběhlo foto u značky a předání dopisu na městskou
polici, která sousedí s radnicí. Schránku jsme totiž nenašli. Před další cestou až dolů k Jihlavě jsme
se museli posilnit na benzínce. Málokdo ví, jak výborná je bageta s kávou z automatu . Obzvlášť,
jste-li totálně mokří. Dalších 197 km se počasí umoudřovalo, až nakonec vysvitlo sluníčko, které
vysušilo nejen cesty, ale i naše motohadry.
Příjezd do Bohuslavic u Jihlavy byl vskutku zážitek. Nejenže příjezdová cesta byla lahůdka pro
všechny motorkáře (nádherný asfalt a zatáčky), ale lahůdkou a překvapením byl i příjezd samotného
pana starosty. My přijeli na bandě ocelových koní, zato pan starosta přijel jako princ z pohádky na
koni téměř bílém, s bičíkem v ruce a na rtech s šibalským úsměvem. Iva dlouho nedokázala odolávat
jeho nátlaku a fotka „jako princezna“ byla hned na světě. Je to nejmenší obec z nás všech, pouhých
148 obyvatel, ale mají vlastní lihovar s produkcí 27 druhů kořalky a vlastním pivem „Bohuslavický
osel“. Pan starosta byl velice neodbytný a přemlouval nás, ať tam zůstaneme. A málem se mu to
podařilo. Už už jsme chtěli ochutnávat všechny druhy z lihovaru, ale čas nás tlačil. Nabírali jsme
stále delší skluz a já slíbil Martinovi, že večer bude v Buchlovicích, kde svou jízdu s námi končil.
Rozloučili jsme se a vyrazili na další dlouhý úsek. Ten jsme si zpříjemnili zastávkou na vrtulníkové
základně na letišti v Náměšti nad Oslavou. Pracuje tam Pavel, náš navigátor, který nám udělal
prohlídku hangáru s výkladem a ukázkou vrtulníků. Po vstřebání všech informací a zážitků jsme
mohli využít i sprchy, takže jsme se umyli a vyrazili dále do Bohuslavic u Kyjova.
Najít po deváté večer starostu Kyjova bylo téměř nemožné. Bohuslavice jsou jednou z jeho částí,
takže proběhla fotka u značky. Neustále se nám v ní odrážel blesk a okolo projíždějící auta nám
s osvětlením moc nepomohla. Ale i nedokonalá fotka je památka. V Kyjově byly slavnosti s vínem a
muzikou a pan starosta již nebyl přítomen. Prý byl viděn v odpoledních hodinách ve sklípku.
Pozdravy z naší obce jsme předali místnímu podnikateli, který měl vinný sklípek přímo na radnici a
ten nám slíbil na holý pupek, že naše pozdravy vyřídí (a opravdu vyřídil, neboť jsme telefonicky
v pondělí ověřili, že obálka byla doručena). My se pak vydali na poslední cestu tohoto dne.
Doprovodili jsme Martina do Buchlovic, rozloučili se a jeli dále. Nedaleko mám svého bratra, který
nám nejen poskytl ubytování, ale ještě zařídil vstup na rockovou zábavu. S ním jsme oslavili a zapili
sobotních 550 km.
Nedělní ráno bylo jako malované. Možná i proto, že nás všechny moje mamka, která bydlí sedm
kilometrů vedle mého bratra, pozvala na snídani. Křupavé rohlíky a káva nám všem byla vhod.
Posilněni a skvěle naladěni jsme vyrazili na další cestu do Bohuslavic u Zlína. Standardní foto u
obecního úřadu, pokec s paní starostkou a už jsme byli v sedle vstříc Bohuslavicím nad Vláří.
Musím podotknout, že jsme se setkali všude s příjemným přivítáním a upřímnou radostí, že máme
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zájem o takovéto setkání. Někteří starostové se již v průběhu naší cesty ozvali a žádali o povolení
umístit naše společná fota na své internetové stránky a otisknout ve svých „klebetnících“.
Při naší poslední zastávce jsme si zavzpomínali na Československo. Dříve narození by řekli, že
jsme navštívili naše „braťa“. Vyrazili jsme do Trenčianských Bohuslavic. Jelikož i navigátor se
občas spletl, trochu jsme si Slovensko prohlídli. Pravda, silnice byla krásně přestavěna, ale do mapy
to zřejmě nestihli zakreslit. S přibývajícími kilometry i na nás únava dopadala čím dál více, a tak
jsme již ani nehledali místní starostku. Nechali jsme vzkaz na tamějším obecním úřadu a jeli domů.
Při návratu jsme projížděli nádhernou slovenskou krajinou a pohořím Beskydy. Po ujetí zhruba 1100
km jsme dorazili do cíle, domů do našich Bohuslavic u Hlučína. Všichni zdraví, plní zážitků,
motorkářských zkušeností a bolavým zadkem.
Děkuji všem zúčastněným za skvělou atmosféru, partu a zážitky, které jsme o víkendu 12. -14. srpna
spolu zažili.
Tomáš Dominik
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Misionářem v Číně
V srpnu byla v našem kostele Nejsvětější Trojice sloužena mše za
významného rodáka naší obce misionáře Casimira (Kazimíra) Postulku.
Přinášíme Vám v našem zpravodaji informace o jeho životě a misionářském
působení.
Sedlák Josef a jeho žena Johanna (Jana) Postulková (současný dům
manželů Pinterových na ul. Opavské) už měli šest dětí, když se jim v roce
1901 narodila druhá dvojčata. Jeden syn z těchto dvojčat dostal při křtu
jméno Casimir.
Po absolvování základní školy byl s ohledem na svůj talent poslán na další studia. V roce
1924 ukončil maturitou na gymnasiu v německém Oldenburku humanistické studie. Ještě v létě
téhož roku nastoupil do Dominikánského noviciátu ve Venlo v Holandsku, kde začal o rok později
studium filosofie. V létě roku 1926 se přestěhoval do nově založené školy Sv. Alberta ve
Walberbergu, okres Bonn. Protože v této škole se studoval pouze obor filosofie, přestoupil v roce
1928 do Düsseldorfu, kde začal studovat teologii. Poslední rok teologických studií absolvoval na
Dominikánské univerzitě v Oxfordu v Anglii. Na kněze byl vysvěcen v Kolínské katedrále v Kolíně
nad Rýnem. Po dalším studijním roku v Düsseldorfu mohl konečně v roce 1932 vstoupit do
apoštolské práce, po které už dlouhé roky toužil. V následujících létech pracoval v různých
konventech, z nichž jmenujeme konvent sv. Kříže v Augsburgu.
O čtyři roky později byl vyzván na misie v daleké Číně. Neváhal ani na okamžik a souhlasil
s touto misionářskou prací.
Odjezd se uskutečnil v lednu 1937. O měsíc později přijel do nástupního místa na ostrov
Swatos. Po návštěvě německé dominikánské misie ve Fukienu zůstal P. Casimir v Shanghangu, kde
studoval a zdokonaloval své znalosti cizích řečí.
Pak následovala bohatá misijní činnost. V oblasti Fukien zakládal misijní stanice a církevní
školy, stavěl kostely a vychovával a učil děti i dospělé čínské obyvatelstvo. P. Bonaventura, který
také dělal zároveň misijní cestu a působil na nově založeném regionálním semináři pro mladé čínské
nastávající kněze, napsal později ve svých pamětech o P. Casimiru Postulkovi: "Viděl jsem znovu P.
Casimira v únoru roku 1947, kdy jsme se po letech internace mohli konečně vrátit na Swatos.
V tomto roce byl P. Casimir na nejvzdálenější stanici Ninghawa, kterou sám postavil, perfektně
udržoval a hrdinně bránil až do svého vyhoštění v letech 1953/1954. V létě 1949 několik měsíců
před invazí komunistické armády na naší misijní oblast Fukien, byl P. Casimir u mě na návštěvě
v misijní stanici Siapa, kde jsme sdíleli pár dní dovolenou na pobřeží Swatosu. Po tomto setkání
jsme se dlouho neviděli, protože na podzim 1949 Čínská Rudá armáda obsadila celou misijní oblast.
Začaly takzvané agrární reformy, zatýkání a masové popravy. Bylo nastoleno tvrdé
pronásledování křesťanů. Byla zakázána misijní činnost a sloužení bohoslužeb. Misionáři dostali
zákaz vycházení. Nakonec byli postaveni před lidový soud a následně vyhoštěni z Číny. Mě a P.
Casimira to dostihlo na začátku roku 1954. Společně s P. Albanem jsme byli poslední misionáři,
kteří byli vyhnáni z naší misijní oblasti. Nikdy nezapomenu, jak tvrdě zasáhla P. Casimira po našem
návratu do Německa po 18 letech misionářské práce v Číně a komunistickém vyhnání zpráva, že mu
z politických důvodů nebylo uděleno vízum a tím dovolen návrat domů do jeho rodné obce
Bohuslavice na Hlučínsku z politických důvodů.“
Byl přijat tehdejším německým prezidentem Lübeckem. Ale už po roce stráveném v
Německu míří P. Casimir znovu na dálný východ, tentokrát na Formosu, kde našel nové, velké pole
působnosti. Jako manažer misijní stanice nejprve v Chiatungu a pak v Chaochowě si získal srdce
mnoha Číňanů, protože byl vynikající psycholog a pedagog.
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Po osmi letech naplněných náročnou misijní prací ho překvapila na dálném východě smrt.
Zemřel 10. 7. 1964 na universitní klinice ve městě Chaochow na ostrově Formosa (Taiwanu) v Číně,
kde je také daleko od svého domova pochován, vedle P. Cajetana Melchera, biskupa Lesinského a
P. Sebastiana Heukena.
V posledním 35. čísle Katolického týdeníku jsme si mohli přečíst zajímavý článek o farním
zájezdu do Číny, který zorganizoval P. Przemyslav Traczyk, bývalý bolatický farář, který často
sloužil v našem kostele. Komunistický režim neuznává v Číně církev napojenou na Vatikán,
podporuje naopak „národní“ katolickou církev. Předem nepovolená návštěva jediného mariánského
poutního místa a sloužení mše v Še-Šanu vynesla v pase razítko „nežádoucí“. Další plánovaná
návštěva Číny už nebude možná.
Podle dostupných materiálů zpracoval Kurt Kocián

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Zahájení školního roku 2016/2017
Prázdniny jsou pro všechny většinou příjemným obdobím v roce. Zatímco žáci a učitelé
odpočívají, ve škole se opravuje, zařizuje, maluje a vše připravuje na nový školní rok. Ty letošní
prázdniny nám přinesly, bohužel, i nemilou událost. Jak už jsme informovali v minulém čísle
zpravodaje, v červenci byl pavilon II. stupně zaplaven z důvodu prasknutí hadičky u WC. Dnes už
není po škodě téměř ani památky. Ihned byly zahájeny vysoušecí a opravné práce a vše se podařilo
do konce srpna uklidit, vysušit, vymalovat a opravit. Tímto děkuji všem obětavým zaměstnancům,
kteří při úklidu pomáhali.
Potkala nás, bohužel, ještě jedna smutná událost. V červenci jsme se rozloučili s naší kolegyní z MŠ,
paní učitelkou Jarkou Obrusníkovou, která na následky krátké vážné nemoci zemřela.
Ve školce budou od září pracovat dvě nové paní učitelky. Desetičlenný pedagogický kolektiv a 4
správní zaměstnance povede p. učitelka Zuzana Oznerová.
V základní škole bude v letošním roce působit 18 pedagogů včetně dvou asistentek pedagoga a
vychovatelek ve školní družině, 5 správních zaměstnanců, 7 zaměstnankyň školní jídelny. Školní
družina má opět 2 oddělení pro mladší a starší děti. Nadále bude probíhat výuka náboženství ve
všech ročnících. Během září nabídneme žákům možnost účasti v nejrůznějších kroužcích.
Organizace školního roku – prázdniny
Podzimní

26. -27. října 2016

Vánoční

23. prosince 2016 – 2. ledna 2017

Pololetní

3. února 2017

Jarní

27. února 2017 – 5. března 2017

Velikonoční

13. – 14. dubna 2017

Letní

1.července – 1. září 2017
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Třídnictví a funkce:
1.tř. – Mgr. Zdeňka Birtková

6.tř. – Mgr. Dagmar Fojtíková

2.tř. – Mgr. Lenka Lasáková

7.tř. – Mgr. Šárka Kupková

3.tř. – Mgr. Monika Valachová

8.tř. – Mgr. Andrea Kupková

4. tř. – Mgr. Nikola Jarošová

9.tř. – Mgr. Lucie Komárková

5. tř. – Mgr. Irena Václavková
Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Komárková, metodička prevence: Mgr. Andrea Kupková,
zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Balcar, ředitelka školy: Mgr. Gabriela Prchalová
Ekonomka: Milena Buhlová,
Družina: Karin Herudková, Gabriela Dominiková, asistentka pedagoga: Mgr. Martina Mimlichová,
Miroslava Riedlová
Další pedagogové: Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Tomáš Hromčík, Mgr. Marie Kotzurová
Přeji všem zaměstnancům, dětem, žákům i rodičům pohodový nový školní rok 2016/2017.
Mgr. Gabriela Prchalová

Mateřská škola
Prázdniny uběhly jako voda,
ale v mateřské škole se
nezahálelo
ani
o
prázdninách.
Pokračovala
druhá etapa stavby altánu,
která měla za cíl dokončit
dřevěnou podlahu a sestavu
laviček a stolů pro naše
nejmenší. Jejich úsměvy a
rozzářené oči nám, kteří se
na této práci podíleli, budou
tou největší odměnou a
pohlazením u srdce.
Děkujeme všem zapáleným
rodičům
a
příznivcům
sdružení rodičů, kteří se
podíleli
na
úpravě
a
modernizaci
zahrady
mateřské školy. Sladkou
tečkou na závěr bylo natření zahradního domku fasádní barvou ve stejném tónu jako budova MŠ.
Jmenovitě bych chtěla poděkovat panu Luďkovi Mokrému, Tomáši Dominikovi, Martinu Pchálkovi,
Petrovi Kašparovi, Davidu Kasparovi a Aleši Jiříkovi. Dále bych chtěla poděkovat ochotným
maminkám a babičkám: p. Renatě Manuschové, Monice Faikové, Michaeli Vlčkové, Janě
Pchálkové, Evě Miketové, Dagmar Kubíkové, Gabriele Dominikové, Kateřině Staňkové a Gabriele
Kocurové. Díky patří také vstřícnému personálu mateřské školy.
Bc. Lenka Pachulová
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Sport
Sportovní klub Bohuslavice
Podzimní fotbalová sezona ročníku 2016/17 začala pro muže a v závěru měsíce také pro družstvo
dorostu. Poslední přípravný zápas sehráli naši muži v sobotu 6. srpna v Dobraticích. V utkání se
soupeřem, který hraje stejnou soutěž ve skupině „B“ jsme prohráli 3 : 4. Naše branky vstřelili
Radim Kocián, Radek Dihel a Jan Krupa. K prvnímu mistrovskému utkání jsme zajížděli do Bolatic.
V derby podali naši hráči bojovný výkon, ale soupeř byl trošičku lepší, nebo jen šťastnější. Prohráli
jsme 0 : 1. V prvním domácím utkání jsme přivítali Darkovičky, vedené našim bývalým trenérem
Romanem Divinou. Na mokrém terénu se hrálo bojovné utkání, jehož největší slabinou byl hlavní
rozhodčí Matějek. Ten odpískal v prvním poločase 3 pokutové kopy, které stanovily poločasový
výsledek 1 : 2. O naše snížení skóre se postaral Martin Sebrala. Ve druhém poločase jsme se snažili
o vyrovnání, po kterém volal zejména volej Daniela Štefka. V utkání, které dohrávala obě mužstva
v deseti hráčích, to byli bohužel hosté, kteří po nešťastné teči našeho obránce vstřelili gól a vyhráli 3
: 1. K dalšímu utkaní do Štítiny jsme zajížděli s nadějí na první bodový zisk. Naši hráči však podali
nejhorší letošní výkon bez bojovnosti a nasazení. Porážka 3 : 5 je ještě lichotivá, protože náš
brankář, přes chybu u prvního gólu, vychytal několik šancí soupeře. O naše branky „útěchy“ se
postaral Radim Heiduk, Tomáš Těžký a Jan Vitásek. Zbývá jen doufat, že hráči konečně zaberou
v dalším derby zápase proti Štěpánkovicím.
FK Bolatice – SK Bohuslavice

1:0

SK Bohuslavice – FK Darkovičky

1:3

Tatran Štítina – SK Bohuslavice

5:3

Mužstvo „B“ zahájilo sezónu vítězstvím s „béčkem“ Darkoviček a vítězstvím na jejich hřišti 2 : 0.
Branky vstřelili Aleš Barč a Jan Vitásek. Po volnu ve druhém kole zajížděli naši hráči k dalšímu
utkání do Sudic, kde zbytečně prohráli 1 : 2.
FK Darkovičky „B“ – SK Bohuslavice „B“

0:2

Sokol Sudice - SK Bohuslavice „B“

2:1

Dorost prohrál v prvním utkání v Bolaticích

1 : 6.

Inzerce
Prodám bílý trubkový radiátor (žebřík) s příslušenstvím, s možností napojení jak na ústřední topení
tak i na elekt., vhodný do menší koupelny. Cena 1000,- Kč. Radiátor byl používán 1 rok. Rozměry:
výška 177 cm, šířka 60 cm. Tel. 606 741 186.
Nabízíme k prodeji dívčí lyžařský set (lyže, lyžáky, helma). Dcera s nimi lyžovala ve věku 2/4 roky.
Možnost vyzkoušení je samozřejmostí. Cena dohodou, tel. 722 564 719.

Září 2016

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 285

Stránka | 12

Stránka | 13

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 285

Září 2016

Září 2016

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 285

Stránka | 14

Stránka | 15

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 285

Září 2016

Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci září 2016
Kozák Josef
Babic Jan
Breuer Josef
Fus Josef
Miketová Marta

Dominiková Růžena
Kocurová Edeltrauda
Halfar Leo
Baslík Miroslav
Dominik Alois

Všem jmenovaným jubilantům
co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 hod.
Internetové stránky obce:
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 285 září 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. září 2016.
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