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Vážení spoluobčané,
léto nakročilo do poslední etapy. Teploty přes den
byly často velmi vysoké, ale rána byla zejména
koncem měsíce výrazně chladnější, začátkem
poslední dekády bylo méně než deset stupňů. Více
než třetina srpnových dnů přinesla tropické teploty,
ale také déšť a bouřky se silným větrem. Ta největší
byla ze středy 9. na čtvrtek 10. srpna, kdy silný vítr
vyvrátil lípu na Chuchelnické cestě a zlomil
mohutnou starou třešeň na Lipové. Takřka
pravidelně každý týden přišlo ochlazení o téměř
deset stupňů.
V průběhu měsíce se uskutečnilo zasedání rady
obce a zastupitelstva. Vyhodnotila se dosavadní
činnost a projednaly se práce na zbývající část roku
i předběžný návrh investic a oprav na další rok.
V průběhu měsíce srpna byla dokončena oprava
ulice Školní a pokračovaly práce na obecních
bytech. Předpokládáme, že v průběhu září proběhne
kolaudace těchto bytů, začátkem října pak Den
otevřených dveří pro občany. Na ulici Severní od
napojení z Chuchelnické se prodloužil vodovodní
řad a povrch se zpevnil recyklátem. Připravují se
podklady pro závěrečné vyhodnocení akce
Revitalizace Špakovského rybníku, který zatím
zarůstá orobincem a velmi, velmi pomalu se
napouští. Po dohodě s rybáři dojde k posečení a
likvidaci zeleně po napuštění.
Srpen byl opět velmi bohatý na kulturní akce. Po
vydechnutí po Anenských slavnostech připravil
Bohuslavický Oříšek na pátek 12. srpna letní kino
Bezva ženská na krku. Počasí vyšlo tak akorát, déšť
přišel až po produkci, takže více než 200 diváků
bylo spokojeno. Následnou sobotu se uskutečnila
pěší pouť do Hrabyně. Večer začala Zahrádkářská
slavnost karnevalem a pokračovala následující
odpoledne. Pořadatelé opět připravili občerstvení a
hudební program zakončený losováním tomboly.
Stejnou neděli dopoledne jsme přivítali v kostele
nového kněze Th. D. Vojtěcha Janštu. Následující
sobotu se mělo slavnostně otvírat víceúčelové
hřiště, ale pro nepřízeň počasí se akce musela zrušit.
Poslední srpnový víkend se konal 13. ročník
Bohuslavického strassenfestu. Tentokrát nás hostily
ulice
Na svahu,
[Zadejte
text.] K Velkému dvoru, Sokolská a
přilehlá část Opavské.
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Nádherné počasí, vynikající nabídka občerstvení i
doprovodný program vytvořily spolu nádhernou
společenskou akci pro místní i mnoho přespolních.
Samostatné ohodnocení na jedničku s hvězdičkou
pak patří předávajícím ulicím Lipová, Sluneční,
Opavská a „Danu Nekonečnému“ za havajský
průvod. Velmi děkuji všem obětavým, pracovitým a
pohostinným pořadatelům. V měsíci srpnu byly také
zahájeny fotbalové soutěže nového ročníku.
V následujícím měsíci budeme pokračovat v pracích
na ulici Severní, kde by se měl položit asfaltový
recyklát. Terénními úpravami se dokončí
vybudování obecních bytů. Konečně můžeme
dokončit opravy retardérů, značení v obci a menší
výtluky v cestách.
Dětem a učitelům začíná nový školní rok. Prvňáčky
přivítáme v sále obecního domu spolu s rodiči
v pondělí 4. září. Všem přeju hodně radosti
z nových poznatků, úspěchů a zdraví.
Ani v září neutichne kulturní život v obci. Na pátek
1. září připraví rybáři tradiční táborák, kterým se
nejen děti loučí s prázdninami. Následující sobotu se
v areálu hasičské zbrojnice uskuteční další opékání
makrel s posezením. Na sobotu 23. září připravila
farnost „Putování k bohuslavickým kapličkám a
křížům“. Putování začne v 13.00 hod. a po akci
bude na farní zahradě táborák. Ve středu před
svátkem Sv. Václava uspořádá Klub rodičů MŠ
„Podzimní hrátky se zvířátky“. Akce se bude konat
na prostranství za KD od 16.00 hod.
Do zbývajících letních dnů i do barevného podzimu
přeju Všem pohodu a radost.

Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2017.
32. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 9. 8. 2017, 17,00.
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Schválila:
Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku (Trösterová)
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8019442/VB002 (Heisig)
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8019452/VB002 (Hrubý)
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
IP-12-8020319VB003 (Koslowský)
Změnu v materiálu oplocení bytů č. p. 235.
Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice od 1. 9. 2017.
Dodatek smlouvy č.2 s Develop na pronájem kopírky.
Pronájem nebytových prostor v budově OD (bývalý Svazarm) paní Monice Faikové
Pronájem nebytových prostor v budově OD (bývalý Svazarm) paní Daniele Ostrákové
Dodatek smlouvy o ceně zemního plynu pro obec na rok 2018.
Dotaci Charitě Hlučín na 2. čtvrtletí 2017.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 07/2017.
Program 19. zasedání OZ.
Odměnu za zápis do kroniky rok 2016.
Rada bere na vědomí:
Informace o projektu „Pošta Partner“ v Bohuslavicích.
Informace o zajištění dopravní obslužnosti od roku 2018.
Možnost změny svozu plastů a papíru OZO.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 07/2017. Výběr daní za I - VII. 2017. Návrh rozpočtového
opatření č. 4/2017.
Aktuální informace o stavbě obecních bytů.
Víceúčelové sportovní hřiště informace o pracích a slavnostním otevření.
Informace o opravě kanalizace a povrchu na ulici Školní.
Prodloužení vodovodu a zpevnění povrchu MK Severní, Polní, Bolatická.
Hasičská auta.
Vypracování studie cyklostezky Bohuslavice – Dolní Benešov.
Kalkulaci nákladů a záměr prodeje parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o jednání s ÚZSVM o parcele p. č. 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o kulturních akcích (Anenské slavnosti, Strassenfest, Kronika 2016).
Sdělení starosty o povinnosti členů rady podat čestné přiznání o příjmech.
Další informace: Podána žádost na umístění zpomalovacích prahů u OD a Na ulici K Velkému
dvoru, Průzkumný vrt, Uzavírka silnice do D. Benešova, Žádost hasičů z Píště.

Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 31. 8. 2017 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Jiří Kocián, Ph.D. a Prof. RNDr. Radek
Kučera, Ph.D konstatuje, že na dnešním 19. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů
obecního zastupitelstva.
Omluveni: Radek Kotzur, Ing. Ondřej Mokrý
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni MVDr. Martin Ostárek a Lukáš Pašek. Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 19/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Jiřího Kociána, Ph.D. a Prof. RNDr. Radka Kučeru, Ph.D za členy
návrhové komise, MVDr. Martina Ostárka a Lukáše Paška za ověřovatele zápisu z 19. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 19/1 b) schválilo:
Program 19. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 19/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – VII. 2017. Celkové příjmy za 01-07/2017 činily 16.168.681,07
Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 928.593,94 Kč, zůstatek z roku 2016 ve
výši 6.410.999,45 Kč a splátka úvěru ve výši – 500 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za
01-07/2017 činily 23.008.274,01 Kč. Celkové výdaje za 01-07 /2017 činily 19.132.386,61 Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 7. 2017 byl ve výši 3.875.887,40 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 2.123.170,57 Kč a na účtu u ČNB 1.752.716,83 Kč.
usnesením č. 19/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2017 bez výhrad.
usnesením č. 19/1 e) schválilo:
Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Hlučínsko mezi obcí Bohuslavice a Moravskoslezským krajem.
usnesením č. 19/1 f) schválilo:
Záměr uzavřít smlouvu mezi obcí Bohuslavice a Českou poštou o zajištění poštovních služeb
prostřednictvím Pošty partner.
usnesením č. 19/1 g) schválilo:
Hodnotící komisi pro výběr zájemců o obecní byty ve složení: rada obce, Ing. Tomáš Gruň, Lukáš
Pašek
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usnesením č. 19/1 h) schválilo:
Podání žádosti o umístění zpomalovacích pruhů na místní komunikaci Lesní.
usnesením č. 19/1 i) schválilo:
Přijetí části pozemku (cca 80 m2) parc. č. 1043/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína jako daru od pana
Ing. Rostislava Stočka za podmínky zrušení věcných břemen.
Zaměření a vypracování GP parcely parc. č. 1043/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
usnesením č. 19/1 j) schválilo:
Komisi pro výběrové řízení na prodej pozemku parc. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína ve
složení, členové rady obce, Ing. Tomáš Gruň, Ing. Ondřej Mokrý
usnesením č. 19/1 k) schválilo:
Rozdělení parcely p. č. 2415/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na 3 části. Zaměření a vypracování
geometrického plánu.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 18/2 a Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 18/2 b Informaci o příjmu daní za období 01–07/2017.
č. 18/2 c Informaci o přísedícím Okresního soudu.
č. 18/2 d Navýšení počtu týdenních svozu kontejnerů na plast a papír firmou OZO Ostrava.
č. 18/2 e Informace o akci Revitalizace Špakovského rybníku.
č. 18/2 f Dokončení ulice Školní.
č. 18/2 g Informace o obecních bytech.
č. 18/2 h Informace o VUSH Bohuslavice.
č. 18/2 i Studii cyklostezky Bohuslavice – Dolní Benešov.
č. 18/2 j Předběžný návrh oprav a investic v roce 2018.
č. 18/2 k Informace o parcele 576/4 KD.
č. 18/2 l Přípravu studie Jižní Svahy.
č. 18/2 m Informace o kulturních akcích.
č. 18/2 n Informace z jednání rady obce.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………………
MVDr. Martin Ostárek
…………………………………
Mgr. Pavel Dominik, starosta
V Bohuslavicích dne 31. 8. 2017

…………………………………
Lukáš Pašek
…………………………………
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
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Další informace
Vítání dětí do svazku obce
Vážení rodiče,
obec Bohuslavice bude v sobotu 7. 10. 2017 pořádat slavnostní akci „Vítání dětí do svazku
obce“. Do svazku obce budeme vítat děti narozené od měsíce září 2016, které se vítání v říjnu 2016
neúčastnily a děti narozené v roce 2017. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci.
Obracíme se proto na rodiče narozených dětí, aby se dostavili na obecní úřad (sekretariát) a
předložili rodný list dítěte a to nejpozději do data 20. 9. 2017. Někteří rodiče již rodný list nově
narozeného dítěte předložili, proto se jich tato výzva netýká. Důvodem této výzvy je i skutečnost, že
evidenci obyvatel o nově narozené děti doplňujeme pouze z místních znalostí a mohlo by se stát, že
některé rodiče tak opomeneme k vítání pozvat, protože o jejich narozeném dítěti nevíme.
Pokud matka dítěte nemá trvalý pobyt v obci, dostaví se na obecní úřad otec dítěte.
Děkujeme za pochopení.
Karla Krupová
Poděkování
Děkujeme touto cestou panu starostovi obce, dále panu Pavlu Dudovi, panu Martinu
Mičkovi, Sportovnímu klubu, členům Sboru dobrovolných hasičů, a členkám senior klubu za pomoc
při zajišťování Strassenfestu.
Dále děkujeme obyvatelům ulic Lipová, Sluneční a části ul. Opavská na „opačném konci“
obce za velice příjemné a neopakovatelné překvapení při zahájení slavnosti ve stylu
jihoamerického karnevalu s úžasným „Danem Nekonečným“, kterým navodili vynikající atmosféru
provázející celý XIII. ročník Strassenfestu.
Pořádajícím spoluobčanům ulic Sokolská, K Velkému dvoru, Na svahu a části ul. Opavská
„na našem konci“ patří poděkování za to, že „do toho šli“ a vám všem ostatním, že jste se přišli
pobavit a ochutnat „ domácí kuchyň“ i dobré pití.
Díky Bohu k vynikající atmosféře slavnosti přispělo i nádherné slunečné a teplé počasí a to,
že celá akce proběhla bez problémů a nehod, takže všichni se mohli radovat do časných ranních
hodin.
Doufáme, že v příštím roce budeme moci opět předat klíč a putovní prapor další ulici a těšit
se na již v pořadí XIV. Strassenfest v naší obci.
Ještě jednou děkujeme všem i nejmenovaným za pomoc při zajištění akce.
Monika Malcharková a Karla Krupová
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci
Obecní úřad v Bohuslavicích oznamuje občanům, že firma OZO Ostrava s.r.o. bude v naší obci
odebírat velkoobjemový a nebezpečný odpad od občanů
v sobotu 16. září 2017 v době od 8.00 do 12.00 hodin na parkovišti u kulturního domu.
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA NA OBECNÍM ÚŘADĚ
V naší obci již čtyři roky běžely dva kurzy angličtiny pro dospělé a jak věřím, budou pokračovat i
v právě nastávajícím školním roce. Maximální počet účastníků obou kurzů je 8.
1. Pondělní kurz pro pokročilé (úroveň B2). V kurzu se učíme podle učebnice English File
Intermediate Plus 3rd Edition, začali jsme s ní na sklonku minulého školního roku a budeme
pokračovat 2. lekcí. Tento kurz navštěvovalo v loňském školním roce 7 účastníků, všichni
měli v červnu zájem pokračovat i nadále. V kurzu je tedy 1 volné místo.
Kurz začíná v pondělí 18. září, bude mít 33 vyučovacích hodin v délce 90 minut, výuka
skončí 28. května 2018. Cena kurzu, kalkulovaná pro stávající počet 7 účastníků, je
3110,- Kč s DPH.
2. Úterní kurz pro zájemce se základní znalostí angličtiny (úroveň A1). V kurzu se vyučuje
podle učebnice English File Elementary 3rd Edition, probrali jsme 10 lekcí. V průběhu
následujícího školního roku přejdeme na učebnici vyšší úrovně, budeme tedy mírně
pokročilí☺. Tento kurz navštěvovalo v loňském školním roce 8 účastníků, z nichž všichni
chtěli v červnu pokračovat i nadále. V kurzu tedy není volné místo, ledaže by si to někdo
přes prázdniny rozmyslel. V případě zájmu se hlaste jako náhradníci.
Kurz začíná v úterý 19. září, bude mít 32 vyučovacích hodin v délce 90 minut, výuka
skončí 29. května 2018. Cena kurzu, kalkulovaná pro stávající počet 8 účastníků, je
2.700,- Kč s DPH.
Oba kurzy jsou zaměřeny především na rozvoj komunikace, tj. mluvení, porozumění slyšenému a
porozumění textu. Příjemná učební atmosféra v obou skupinách přetrvává a doufám, že tomu tak
bude i v tomto školním roce.
Oba kurzy probíhají v době 17.00 – 18.30 v Obecním domě v Bohuslavicích. Začátek lze po
domluvě operativně posunout o půl hodiny, tj. na 17.30 – 19.00. Červen je ponechán pro případné
náhrady hodin. Cena kurzu se může proporcionálně zvýšit či snížit podle konečného počtu účastníků
(jako tomu bylo loni). Z tohoto důvodu prosím neplaťte předem, částka bude uhrazena na úvodní
lekci, popř. do konce září.
Tyto informace stejně jako informace o praxi lektorky jsou vyvěšeny i na webových stránkách obce.
Prosím stávající účastníky obou kurzů, aby mi svou účast potvrdili do 5. září (e-mailem, popř.
textovou zprávou či osobně).
Noví zájemci do pondělního kurzu, popř. náhradníci do úterního kurzu, kontaktujte prosím obecní
úřad, a to p. Marii Mikovou na adrese: marie.mikova@bohuslavice.eu. Pokud si nejste jistí svou
úrovní, přijďte se podívat na první lekci a domluvit se.
I am looking forward to our regular Mondays and Tuesdays!
Marie Kotzurová, lektorka
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Prázdniny jsou za námi…..
Prázdniny jsou za námi, věřím, že si je děti dostatečně užily. Ve škole se zatím pilně pracovalo a
vše připravovalo na nový školní rok 2017/2018. Během dvou měsíců se podařilo zcela
zrekonstruovat učebnu informatiky a z kabinetů v pavilonu speciálních učeben vybudovat velký
prostor pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností. V této nové učebně bude mít zázemí i
jedno oddělení školní družiny. Do cvičné kuchyně byla pořízena nová kuchyňská linka. Chodba
byla vybavena posezením pro rodiče či jinou návštěvu. Do některých tříd jsme pořídili lavice a
židle, se zvyšujícím se počtem dětí doplňujeme také šatnu skříňkami. Snažíme se postupně třídy
vybavovat novou technikou, proto byly instalovány další tři dataprojektory.
V prostoru za tělocvičnou se mohou děti z mateřské školy těšit na nové hřiště s herními prvky a
pískovištěm. Klub rodičů při MŠ zčásti na nové vybavení finančně přispěl.
Obdrželi jsme také finance od klubu rodičů při ZŠ, za ně pořídíme dětem knihovnu, hry a na
zahradě si vysadíme ovocné stromky a keře.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat všem – ať už za finanční přispění či pomoc při zvelebování
naší krásné školy!
Bohužel se nás v průběhu letních měsíců intenzivně dotýkaly události, které se překvapivě
vyvíjely v souvislosti s osobou Mgr. Marka Žukowského. Protože jsme se za vedení školy neměli
možnost nikde o těchto záležitostech veřejně zmiňovat a situaci jakýmkoliv způsobem ovlivnit, na
rozdíl od otce Marka, cítíme potřebu se alespoň stručně k tomuto vyjádřit. Chci jen podotknout, že
všichni, kteří byli podrobeni výslechu právníka, jenž se situací zabýval, slíbili se o těchto citlivých
záležitostech - vzhledem k dětem, jejich rodinám a především osobě pana faráře - veřejně
nezmiňovat. Po krátké době se však z celé záležitosti stala věc naprosto veřejná a dokonce se pod
zvláštními titulky objevila v médiích.
To, že se ve škole čas od času řeší závažnější problémy, je běžné. Proto i v případě, kdy se
objevily připomínky žáků a rodičů ohledně chování pana faráře Marka, škola zcela správně a
legitimně postupovala v řešení. Jestli byly připomínky opodstatněné, je už ve svědomí těch, kteří
s nimi přišli. Je ale nutné pochopit, že vedení školy nemůže být lhostejné k žádné takové
závažné situaci, ať už se týká kteréhokoliv zaměstnance a zvlášť žáků školy.
Vzhledem k citlivosti situace jsme požádali o pomoc Biskupství ostravsko-opavské. Dále už bylo
vše v kompetenci Biskupství. To vedlo vyšetřování. Právník byl také ve škole, vyslechl vedení
školy, rodiče. Které další osoby, bohužel, nevíme. K naší nespokojenosti nevíme ani závěry
vyšetřování, ale na základě těchto závěrů biskup dále postupoval. Ukázalo se pouze, že pan farář
měl podobné problémy i v minulosti.
Pokud bych měla vše shrnout, jsem velmi překvapena jednáním a chováním Mgr. Marka Ž., kterého
jsem si jako pana faráře velmi vážila. S vedením školy jednat o tomto problému nechtěl, bohužel ani
nikdo jiný z rodičů či občanů se nepřišel do školy na situaci zeptat. Bylo by přece naprosto
nejjednodušší vyříkat si vše z očí do očí přímo s dětmi nebo rodiči. Tuto příležitost pan farář
nevyužil, i když jsme s ním o tom hovořili. Naproti tomu se začaly na veřejnosti šířit různé
zkreslené informace a nepravdy. Některé dokonce v kostele přímo z úst pana faráře. Což nás velmi
mrzí. Ve spoustě věřících se probudilo tolik zloby a nenávisti, že někdy zůstává rozum stát.
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Snad si děti užívaly bezstarostných prázdninových dnů a příliš nevnímaly nešťastné počínání
některých dospělých…..Vždyť právě dospělí by měli být pro děti příkladem a vzorem! Nezbývá,
než si přát klidný a pohodový nový školní rok, upřímný, spravedlivý a objektivní pohled na řešení
nejrůznějších překážek a problémů, které jsou samozřejmou součástí školního dění a života.
Mgr. Gabriela Prchalová
Organizace tříd:
1. A – Mgr. Zdeňka Birtková
1. B – Mgr. Pavla Riedlová
2. tř. – Mgr. Monika Valachová
3. tř. – Mgr. Lenka Lasáková
4. tř. – Mgr. Irena Václavková
5. tř. – Mgr. Nikola Jarošová
6. tř. – Mgr. Karla Poštulková
7. tř. – Mgr. Dagmar Fojtíková
8. tř. – Mgr. Šárka Kupková
9. tř. – Mgr. Andrea Kupková
Další vyučující:
Mgr. Marie Kotzurová
Bc. Tomáš Hromčík
Bc. Lenka Sonková
Mgr. Martina Mimlichová
Mgr. Miroslava Riedlová
Náboženství: Mgr. Olga Stuchlá, Vojtěch Janšta Th.D.
Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Prchalová
Zástupce ředitelky : Mgr. Pavel Balcar
Výchovná poradkyně a metodička prevence: Mgr. Andrea Kupková
Správce ICT : Mgr. Karla Poštulková
Šk. družina: Karin Herudková, Gabriela Dominiková
Ekonomka školy : Milena Buhlová
Vedoucí šk. jídelny : Šárka Miketová
Školník : Jiří Kocur
V letošním školním roce bude ve škole vyučovat 17 pedagogů. V kolektivu jsme přivítali po
mateřské dovolené Mgr. Pavlu Riedlovou, která bude třídní učitelkou 1.B třídy. Naší novou
kolegyní je také pro letošní šk. rok Bc. Lenka Sonková (německý jazyk), Bc. Mirka Riedlová
(výtvarná výchova). Ve škole budou k dispozici 2 asistentky pedagoga. V provozu budou opět 2
oddělení šk. družiny, která mají kapacitu celkem 50 dětí.

Září 2017

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 297

Stránka | 10

V mateřské škole je v současné době 7 p. učitelek v Bohuslavicích a 2 p. učitelky v Závadě.
Výuka náboženství bude probíhat od druhého týdne v září pod vedením Vojtěcha Janšty Th.D. (3.,
8. a 9. tř.) a Mgr. Olgy Stuchlé (ostatní třídy).
Činnost kroužků bude zahájena od října. Nabídka kroužků bude průběžně umisťována na webových
stránkách školy. Přihlášky děti obdrží ve škole, popř. na úvodní schůzce s pedagogy a rodiči,
zástupci KR, která se uskuteční ve středu 20. 9. v 16:30 hod ve školní jídelně.
Informace o provozu ZŠ, MŠ, školní jídelny a družiny najdete na webových stránkách školy.
Mgr. Gabriela Prchalová

Sport
SK Bohuslavice

Po sestupu z I. A třídy začalo naše „A“ mužstvo soutěž venkovním zápasem v Hati. První část
zápasu byla v režii domácích, kteří se také ujali vedení. V posledních pěti minutách prvního
poločasu, jsme však po dvou Brejcích dokázali utkání otočit. Branky vstřelili Tomáš Chovanec a
Daniel Štefek. Také první část druhé půle patřila jednoznačně našim. Bohužel jsme nedokázali
vedení navýšit. Tak přišel trest v podobě vyrovnání domácích v poslední minutě. Ve druhém
utkání jsme přivítali doma Dolní Lhotu. Šli jsme do vedení brankou Daniela Štefka, ale před
koncem poločasu soupeř vyrovnal. Zlepšený výkon ve druhé půli vedl k dalším brankám. po
pěkných centrech Tomáše Štefka dvakrát skóroval Tomáš Chovanec a v závěru pojistil vítězství
dorážkou Jirka Vitásek. Třetí utkání našim hráčům vůbec nevyšlo. Nevím, zda to bylo uliční
slavností, podceněním soupeře či výpadkem formy, ale v derby v Píšti jsme nedali branku a
prohráli 0 : 2.
Sokol Hať – SK Bohuslavice

2:2

SK Bohuslavice – Sokol Dolní Lhota

4:1

Slávia Píšť – SK Bohuslavice

2:0

„Béčko se zatím marně snaží navázat na výkony z minulé sezóny a po třech kolech je bez bodu.
Sokol Hať „B“ – SK Bohuslavice „B“

3:1

SK Bohuslavice „B“ - FK Bolatice „B“

3:5

FK Darkovičky „B“ - SK Bohuslavice „B“

3:0

Dorostenci letos startují v okresním přeboru jako sdružené družstvo s Dolním Benešovem pod
hlavičkou Dolní Benešov „B“. Domácí utkání budou sehrána na hřišti v Bohuslavicích.
V jediném odehrané utkání v Píšti prohráli 1 : 2
Výbor SK
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
1.9.17

5

Bo 18:00 Za členy živého růžence

2.9.17

6

Bo

2.9.17

6

Bo 10:30 Svatba Ivo Dominik a Barbora Ostárková

3.9.17

7 22. neděle v mezidobí

Bo

Za + Arnošta Lišku, manželku, rodiče z obou stran a +
6:45 příbuzné
Na poděkování Pánu Bohu, za + manžela a dar zdraví pro
9:30 živou rodinu

7:00 Za Jaromíra Bočka a drahé zemřelé z rodiny z obou stran

3.9.17

7 22. neděle v mezidobí

Bo

6.9.17

3

Za + Annu Rýparovou, manžela, + rodiče a příbuzné z
Bo 18:00 obou stran a za živou rodinu

8.9.17

Svátek
5 Marie

9.9.17

6

Bo

9.9.17

6

Bo 11:00 Svatba Svatopluk Palička a Eva Balarinová

Narození

Panny
Bo 18:00 Za + Emanuela Kocura, manželku a syna
Za + Herberta Balarina, manželku, syna a + rodinu z obou
7:00 stran

10.9.17 7 23. neděle v mezidobí

Bo

6:45 Za + Františka Theuera, manželku a + příbuzné

10.9.17 7 23. neděle v mezidobí

Bo

9:30 Na poděkování za úrodu a za živé a + farníky

Památka
13.9.17 3 Zlatoústého
Památka
15.9.17 5 Bolestné

sv.

Jana
Bo 18:00 Za + Horsta Newrzellu, dva syny a rodiče z obou stran

Panny

Marie

Za + Josefa Buhlu, manželku a dar zdraví pro živou
Bo 18:00 rodinu

16.9.17 6 Památka sv. Ludmily

Bo

7:00

17.9.17 7 24. neděle v mezidobí

Bo

Za + Rudolfa Šebestíka, rodiče, sourozence a rodiče
6:45 Kučerovy

17.9.17 7 24. neděle v mezidobí

Bo

9:30 Za rodiče Vitáskovy, syna, + a živou rodinu

Sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna
20.9.17 3 a druhů
Bo 18:00 Za + Marii Stočkovou, manžela, syna a + příbuzné
Za + Alžbětu Latoňovou, manžela a zetě s poděkováním
Bo 18:00 za dar zdraví pro živou rodinu

22.9.17 5
Památka
sv.
23.9.17 6 Pietrelciny

Pia

z
Bo

7:00 Výroční rekviem za Huberta Hrušku

24.9.17 7 25. neděle v mezidobí

Bo

6:45 Za živé a + farníky

24.9.17 7 25. neděle v mezidobí

Bo

9:30 Za + rodiče a dar zdraví pro živou rodinu

Památka
27.9.17 3 z Paula

Za + Marii Blokšovou, rodiče z obou stran, bratra a +
Bo 18:00 příbuzné

sv.

Vincence

Svátek
sv.
Gabriela
a
29.9.17 5 archandělů

Michaela,
Rafaela,

30.9.17 6 Památka sv. Jeronýma

Bo 18:00 Za + Josefa Mokrého, bratra a rodiče z obou stran
Bo

Za + manžele Plačkovy, vnuka Robina, + příbuzné a za
7:00 živou rodinu
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Mobilní hospic Ondrášek
Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách. Díky
podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu
svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich
rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří
lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě
vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají
k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí
i na území vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA, pomocí které chceme říci,
že je možné strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám pomohou. Kampaň
proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro
Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411. Více
informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci září 2017
Šimo Jozef
Kučera Rostislav
Křížová Eva
Breuer Josef
Breuer Arnošt
Fichna Jan

Dominiková Růžena
Vydarený Ján
Kocurová Edeltrauda
Horáček Vladimír
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. 297 září 2017 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. září 2017.
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