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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
první měsíc prázdnin utekl jako voda. Červenec
nenavázal svými teplotami na vedra z června. Po
chladném úvodu měsíce přišlo pár teplých dnů.
Výraznější ochlazení přišlo koncem druhé dekády,
kdy jsme se dočkali také poměrně vydatných
srážek. Koncem měsíce se opět oteplilo a teplota
překonala tropickou třicítku.
Červenec je měsícem, kdy se doslova roztrhne
pytel se společenskými a kulturními událostmi.
V neděli 8. proběhl na náměstí v Hlučíně desátý
ročník festivalu kultury a řemesel. V kulturním
programu nechybělo vystoupení našich Vlašanek,
své výrobky prezentovala také Halfarovic farma.
Děkuji za výbornou reprezentaci obce.
Myslivecká slavnost se konala v polovině měsíce
na Chatě u lípy. Pěkné počasí a obětavost
pořadatelů, kteří přichystali spoustu dobrého jídla i
pití přilákalo velké množství hostů. Hasiči
uspořádali soustředění pro svoji mládež, které
proběhlo na staré myslivecké chatě v Březince ve
dnech 13.-15.7. O týden později, v pátek 20.
července, se konal další ročník noční soutěže. Na
hřišti SK se sešlo více než 30 družstev mužů i žen,
aby předvedli svoje umění v rámci soutěže Noční
hlučínské hasičské ligy. Počasí bylo příjemné, a tak
si hosté mohli vychutnat výkony soutěžících a také
se občerstvit u dobře zásobených stánků.
Poslední víkend je ve znamení Anenských
slavností. Byly zahájeny v pátek 27. vernisáží prací
pana Gerharda Zuga. Jeho díla byla vystavena od
pátku do neděle v sále kulturního domu.
Následovala třídenní akce, kterou připravil
Bohuslavický
oříšek
a zajišťovala
obec
Bohuslavice. V programu mimo jiné vystoupil
Miroslav Bílek z televize Šlágr, několik hudebních
skupin, seniorky z Bohuslavic a byli ocenění
občané, kteří se zasloužili o dobré jméno obce na
poli sportu, kultury a vztahu k bližním.
[Zadejte text.]

Jak je vidět život v naší obci je velmi pestrý, a
proto je potřeba neustále děkovat všem členům
spolků, kteří bez nároku na odměnu vykonávají
tuto práci pro své spoluobčany a hosty z okolí.
DĚKUJI !!!
V červenci se instalovalo nové dětské hřiště u
Špakovského rybníku a provedla se revize
ostatních hřišť. Dokončily se také jedny z hlavních
investičních akcí letošního roku, oprava ulice
Kozmická a dokončení ulice Sluneční. Začalo se
s výměnou starých sodíkových světel za LEDky.
V srpnu se bude konat zasedání rady obce a
zastupitelstva.
Čekají nás další společenské a sportovní akce.
Bohuslavický oříšek připravuje na pátek 10. srpna
letní kino. Letos to bude film Tátova volha.
Na pěší pouť do Hrabyně se vyjde v sobotu 18. 8.
v 14,00 od kostela.
Ve dnech 18. a 19. srpna se bude konat
zahrádkářská slavnost. Na sobotu večer je
připraveno posezení s hudbou a další den tradiční
odpolední slavnost na chatě.
V polovině srpna zahajují fotbalová družstva nový
ročník soutěží, na který jste srdečně zváni. Poslední
srpnovou sobotu se bude konat již 14. Strassenfest.
Letos nás pohostí na ulici Opavské od kulturního
domu po ulici Lesní. Rozloučení s prázdninami a
táborák na točně připraví rybáři na poslední
srpnový den.
Příznivé počasí pro zbytek sklizně přeju
zemědělcům a nám všem krásné a klidné dny druhé
poloviny léta.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
26. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 30. 8. 2018 v 18,00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Na zasedání Vás srdečně zvu.

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Zahájení školního roku 2018/2019
Milí žáci, vážení rodiče,
máme za sebou více než polovinu prázdnin, proto bych vás ráda informovala o blížícím se
zahájení nového školního roku. Slavnostní zahájení proběhne pro žáky 2. – 9. tříd v 8:00
v Kulturním domě v Bohuslavicích.
Žáci 1. tříd jsou společně se svými rodiči zváni na Obecní úřad v Bohuslavicích. Pozvánku a
informaci o zařazení dětí do tříd obdrží rodiče v průběhu srpna.
… a co se děje ve škole o prázdninách?
Jako každý rok se o prázdninách připravuje a chystá provoz na další školní rok. Vzhledem
k tomu, že opět budou otevřeny dvě 1. třídy, bylo nutné přeorganizovat uspořádání ostatních tříd a
učeben.
Už v květnu jsme zahájili drobné stavební úpravy tříd školní družiny, která je vybavena zčásti
novým nábytkem. V budově II. stupně se zvelebuje učebna LIT/HV. Cílem je vybudovat zde opět
funkční a kvalitní knihovnu pro potřeby výuky a podporu čtenářské gramotnosti. Financemi na
vybavení nábytkem a knihami také přispěl klub rodičů při ZŠ.
Do všech tříd, které zatím nebyly vybaveny dostatečnou technikou, byly nainstalovány
dataprojektory, které byly zčásti hrazeny z financí realizovaného projektu s názvem Šablony 2017.
Nábytkem i technikou je vybavena nová 1. třída. Také v MŠ se modernizuje a z prostředků
získaných z projektu byla provedena instalace nového plátna a dataprojektoru.
V případě potřeby jsou ve třídách, učebnách i tělocvičně prováděny opravy, nátěry, malování stěn
atd.
Kdo se občas projde v okolí školy, jistě si všimne, že se v průběhu uplynulého šk. roku rozšířila
zahrada s vybavením pro MŠ, ve spolupráci s OÚ se staráme o údržbu plochy hřiště. Další úpravy a
vylepšení jsou v plánu v blízké době.
Zatím si však ještě budeme užívat prázdnin a dovolené! Jak to mají vlastně učitelé s prázdninami
jsem si dovolila napsat v odlehčeném následujícím textu.
Mgr. Gabriela Prchalová
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„A jak to mají učitelé s prázdninami?“
Před nedávnem jsem cestovala vlakem, což bylo mimochodem výjimečně, sledovala jsem z okna
ubíhající cestu a zaslechla přes sedadlo rozhovor dvou – zřejmě maminek „školkových a školních“
dětí.
Jedna z nich se rozhořčovala nad tím, že ti učitelé zas mají prázdniny, celý rok pořád nějaké
volno a co ty naše děti, co rodiče? Co budou s dětmi dělat celé dva měsíce doma? Neměli by učitelé
přes prázdniny vést tábory, nějaké alespoň dopolední akce pro děti nebo by mohla alespoň fungovat
družina ….o školce ani nemluvím. Popravdě, měla jsem co dělat, abych se nepřidala do hovoru.
Je pochopitelné, že rodiče mají přes prázdniny s dětmi starosti, zajišťují hlídání, tábory…..
Ale chci spíše naznačit a uvést na pravou míru, jak to vlastně s námi učiteli je??
Také učitelé jsou normální lidé, zaměstnanci, kteří mají právo čerpat dovolenou – a to si
dokonce ani moc nemohou vybírat kdy. Přizpůsobují se provozu školy, takže čerpají svou
dovolenou v letních měsících. Pokud mají děti prázdniny přes rok – například podzimní či jarní,
učitelé prázdniny nemají. Čerpají buď studijní volno, na které mají nárok, účastní se školení či se
věnují jiné práci. Učitelé mají totiž povinnost se neustále vzdělávat, tzn., že v průběhu celého
školního roku absolvují buď doporučená školení, která určuje vedení školy plánem dalšího
vzdělávání, nebo mají možnost si vybrat, v čem je potřeba se vzdělat. Vedení školy a správní
zaměstnanci zajišťují také přes prázdniny nejrůznější záležitosti, část dovolené - pak s ohledem na
provoz školy - mají možnost čerpat v průběhu školního roku.
Učitelé tráví s vašimi dětmi 10 měsíců intenzivně téměř každý den. Během dne přecházejí ze
třídy do třídy, kde jsou zcela jiné a rozdílné kolektivy dětí, na které musejí být vždy připraveni.
Odpoledne pak tráví děti v družině s paní vychovatelkou.
Jsem si jistá, že děti se na prázdniny těší, těší se na čas společně strávený s rodiči, babičkami a
dědečky, taky už mají za těch 10 měsíců dost všech učitelů, kteří po nich chtějí jen „plnění
nepříjemných povinností“. A určitě všichni rodiče chtějí pro své děti příjemné, odpočaté a milé
učitele!
Každá práce má své, každá práce je jinak náročná, každý si svou práci vybral… Každý má
možnost si vybrat i „učitelské povolání s prázdninami“ ☺
Přeji všem krásné léto a klidnou dovolenou!
Mgr. Gabriela Prchalová

Školní družina
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Přihlašování dětí do školní družiny bude probíhat v tyto dva dny:
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Zápisové dny
Pondělí 27.8.2018
Středa 29.8.2018

9:30 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Rodiče dětí z 1. – 2. třídy, kteří mají zájem o docházku do školní družiny a již vyplnili na konci
školního roku dotazník, nechť přijdou své dítě přihlásit, vyplnit zápisový lístek a upřesnit
docházku v prvním týdnu školního roku 2018 – 2019 ve zmíněných dvou dnech.
Krásnou druhou polovinu prázdnin.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Ocenění občané při Anenských slavnostech
Dárci krve
Heidutzek Tomáš – čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže I. třídy
– 160 bezpříspěvkových odběrů.
Heisig Vít - čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže II. třídy – 120
bezpříspěvkových odběrů.
Ing. Staněk Pavel - - čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže III.
třídy – 80 bezpříspěvkových odběrů.
SDH – TFA – nejtvrdší hasič přežije
David Pašek - V letošním roce se David zúčastnil kromě menších soutěží v okolí také dvou
mezinárodních soutěží - TFA Slovakia na Slovensku, kde se umístil ve své kategorii na 4. místě a
TFA Germany, kde proběhlo Mistrovství Evropy v TFA. Zde obsadil nádhernou 9. příčku ve své
kategorii a celkově se umístil na 23. místě z počtu 113 závodníků celé Evropy.
Minulý týden konečně překonal sérii smolných druhých míst a získal putovní pohár a první místo ze
soutěže ve Větřkovicích.
Na podzim jej čeká obhajoba titulu Mistra republiky na Mistrovství ČR v TFA, nominace vzejdou z
těch nejlepších závodníků ze soutěží v Horní Suché, Horní Lhotě a noční soutěži TFA na Vaňkově
kopci.
Ing. Adam Ryš – Ve dnech 8-9.6. se konalo v Německém Mönchengladbachu otevřené Mistrovství
Evropy TFA. V náročné konkurenci 113 borců z celé Evropy vybojoval vynikající 2. místo.
SPOZ - František Pohanka - Absolvent pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:
obor učitelství pro střední školy
učební předměty dějepis – občanská výchova – výtvarná výchova
Výtvarná výchova – vedení:
kresba – prof. Chobola
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malba – prof. Milén
plastika – prof. Sochař V. Makovský
Působiště školy:
ZŠ Štěpánkovice - 1952 – 1959
ZŠ Chuchelná - 1959 – 1969
ZŠ Bohuslavice - 1969 – 1990
V Bohuslavicích aktivní spolupráce s OÚ ve Sboru pro občanské záležitosti - vedení/ilustrace
kronik blahopřání občanům, významných událostí. Do dnešních dnů provedeno přes 3000
kolorovaných akvarelových miniaturek - náměty naše obec, naše krajina. Spolupráce z OÚ velmi
dobrá – děkuji za uznání.
Kolektiv – starší hasiči – trenéři – Petr Kubík, Petr Borzutzský, Jiří Lasák, manželé Ďurinovi
V sezoně 2017/2018 skončili v Hlučínské lize na 5. místě, a tímto postoupili do okresního kola
v Hlavnici, kde se umístili na krásném 2. místě z celého opavského okresu.
Dále postupují do krajského kola „O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“ v Holčovicích,
které se uskuteční 1. září. Motivací nám bude týdenní táborový pobyt pro mládež v Polsku.

Kulturní akce v okolí v měsíci srpnu
3.-4.8. Oldřišov – Hasičská slavnost

18.8. Hlučín - Nightrun

4.8. Sudice – Sportovní slavnost

23.-27.8. Kravaře – Kravařský odpust

4.8. Rohov – Strassenfest

25.8. Dobroslavice - Kosení

4.8. Vřesina – Oslava založení TJ

25.8. Hněvošice – Country odpoledne

4.8. Hlučín – Guláš fest

25.8. Darkovice – Rock na hrázi a Dožínky

10.-12. Kravaře – Kutský odpust

25.8. Bělá – Obecní slavnosti

10.-12.8. Kobeřice – Odpust

25.8. Strahovice – Odpustové odpoledne

10.-13.8. Píšť – Píšťský odpust

25.8. Vřesina – Ukončení prázdnin

11.8. Kravaře – Sraz historických vozidel

26.8. Hať - Dožínky

11.8 Služovice – Myslivecké hody

31.8.-2.9. Hlučín – Krmáš, Festival
ohňostrojů

17.8. – 18.8. Chlebičov – Dny obce

31.8.-25.11. Hlučín – Výstava: Přemysl
Otakar II.

17.-19.8. Šilheřovice – Odpust
18.8. Bolatice, Vřesina – Dožínky
18.8. Rohov – Turnaj v kopané minižáků
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Chudobky - Pověsti a báchorky z Hlučínska
je název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové. Kniha by se mohla zařadit jako první dílo,
které obsahuje soubor dochovaných pověstí z území Hlučínska. V písemné formě se mnoho pověstí
nedochovalo a pokud ano, jsou to jen kratičké zmínky. Větší část z nich zůstala v ústním podání a
jejich konečná podoba záležela na umění jednotlivého vypravěče.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První
část jsou pověsti, vtáhnou vás do
zaniklých tvrzí a hradů, budete hledat
poklady, dovíte se o propadlých zámcích,
podivném zmrtvýchvstání, chodbách pod
zemí, zbojnících a také o věčné lidské
touze po spravedlnosti. V druhé části zase
dáte průchod fantazii. V báchorkách se
dočtete o hastrmanech, bludičkách,
raráškovi, ohnivém psu, Moře, která
dusila lidi a také o místech, kde se tyto
bytosti zdržovaly.
Autorce se podařilo zmapovat podstatnou
část území Hlučínska, kde se nějaká
pověst nebo báchorka ještě dochovala.
Naši předkové jim věřili, výměnou
generací se ale postupně vytrácely. A
proto použijeme slova autorky: „Co bylo
- vám přiblíží čtení mezi řádky. Co zbylo
- to jsou jen dávno zapomenuté pověsti a
báchorky. Co přetrvá - názvy vsí a měst,
některá místa a snad i kniha napsaná
pro zachování
nehmotného
dědictví
Hlučínska.“
Ilustrovaná kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak z historických pramenů, ale i z
dochovaného lidového vyprávění. Pro zájemce bude v prodeji na podzim, ihned po vydání.

Inzerce
„Prodám rodinný dům v Bohuslavicích na ulici Poštovní čp. 135 (RD zemřelého pana Waloszka).
Případní zájemci mohou získat bližší informace na tel. čísle 602 552 617“.

Nabízím litinové radiátory, cena dohodou. Tel. č. 724 266 772
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – srpen 2018
Den

Datum

PÁ

3.8.2018

SO

4.8.2018

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
Památka sv. Jana
Vianneye

10:30 Svatba Matěje Benka a Adély Musiolové
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

5.8.2018 18. neděle v mezidobí

9:30 Za + rodiče Marii a Františka Mašíkovy, prarodiče Dominikovy a
jejich syna s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu

ST

8.8.2018 Památka sv. Dominika

18:00 Za Josefa Kocura a rodiče a za živou rodinu

PÁ
SO

10.8.2018 Svátek sv. Vavřince

18:00 Za Ludvíka Kocura, manželku a tři syny

11.8.2018 Památka sv. Kláry

7:00 Za Stanislava, Gabrielu a Terezku Mičkovy, + příbuzné,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
11:00 Svatba Miroslava Radošovského a Martiny Mimlichové
6:45 Za Hildegardu Dudovou k nedožitým 90 letům a za živou a +
rodinu

NE

12.8.2018 19. neděle v mezidobí

ST

15.8.2018

PÁ

17.8.2018

SO

18.8.2018

NE

19.8.2018 20. neděle v mezidobí

ST

22.8.2018

Pam. Panny Marie
Královny

18:00 Za Bernarda Benka, rodiče a živou rodinu

PÁ

24.8.2018

Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

18:00 Za Františka Theuera, manželku a živé a + příbuzné

SO

25.8.2018

7:00 Výroční rekviem za Gertrudu Hříbkovou, roz. Cigánovou

26.8.2018 21. neděle v mezidobí

6:45 Za Arnošta Lišku, manželku, rodiče z obou stran, + příbuzné
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

9:30 Za + příbuzné a za nemocnou osobu s prosbou o Boží požehnání
pro celou živou rodinu
18:00 Za Günthera Manusche, rodiče a tchána
18:00 Výroční rekviem za Viléma Blokschu
7:00 Za Cecílii Kotzurovou, rodiče, dvě sestry a dva bratry

NE

10:30 Svatba Mojmíra Staňo a Lucie Kocurové
6:45 Za Ervína a Annu Dominikovy a + rodiče z obou stran
9:30 Za živé a zemřelé farníky

9:30 Za Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii a + příbuzné
ST

29.8.2018 Umučení sv. Jana Křtitele

18:00 Za Štěpánku Kociánovou a dva manžely

PÁ

31.8.2018

18:00 Za + Ignáce Konečného, manželku, rodiče Cyrusovy a + rodinu

NE

2.9.2018 22. neděle v mezidobí

6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Na poděkování Pánu Bohu za dar života a za živou a + rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci srpnu 2018
Kotzur Vilém
Vitásek Milan
Kocurová Jana
Zajíčková Hildegarda
Fuchsová Hildegarda
Fuss Günter

Szymiczková Alžběta
Eliášová Věra
Jurčíková Růžena
Blokša Antonín
Kocur Vilém
Kocurová Kristina

V měsíci srpnu 2018 oslaví významné společné jubileum – zlatou svatbu
manželé Mgr. Jana a Mgr. Petr Kroupovi. Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji
blahopřejeme, manželům Kroupovým přejeme další šťastná společná léta.
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. 308 – srpen 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. srpna 2018.
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