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Vážení spoluobčané,
hlavní událostí minulého měsíce byly komunální a
senátní volby. Děkuji Vám všem, kteří jste
odevzdali hlasy naší kandidátce i mně osobně.
Množství vašich hlasů je nejlepším vysvědčením
za práci v uplynulých čtyřech letech. Děkuji také
zastupitelům
za
zvolení
starostou
obce
Bohuslavice. V novém volebním období bychom
rádi pokračovali v započaté práci. O plánech
investic, oprav, ale i společenských akcí budete
informování
prostřednictvím
Zpravodaje,
webových stránek a místního rozhlasu.
S postupujícím podzimem ustává počet pořádaných
akcí. V neděli 21. jsme si připomenuli den
posvěcení kostela – Bohuslavický krmáš. Po hlavní
mši bylo před kostelem přichystáno občerstvení,
které vybízelo k přátelskému poklábosení.
Po dvou letech se v pátek 26. opět uskutečnil výlov
Špakovského rybníka. Lovilo se v nových
podmínkách po odbahnění a přesunu loviště. Bylo
krásné počasí a lov dával rybářům pořádně zabrat,
ti si ale jako vždy poradili. Ihned po výlovu se
začal rybník napouštět, aby v zimě, pokud bude,
mohl sloužit k bruslení.
100.
výročí
vzniku
samostatného
Československého státu jsme oslavili v neděli 28.
října.
V úterý 30. října se v obecním domě konalo
ustavující zasedání nového zastupitelstva obce.
V průběhu října probíhaly naplno fotbalové soutěže
našich družstev.
První polovina měsíce byla teplá s malou
oblačností, ráno se objevovaly mlhy, pršelo v noci
2. října. Ve druhé části měsíce se výrazně
ochladilo, kdy teploty často klesaly pod deset
stupňů. V několika dnech také foukal velmi silný
vítr. Nejstudenější byl 28. říjen s teplotou okolo
pěti stupňů. Celý den bylo zataženo s dešťovými
přeháňkami. Poslední dny měsíce pak připomenuli
babí léto.
[Zadejte text.]

Prvního listopadu jsme zavzpomínali na naše
blízké zemřelé. Na první sobotu v měsíci je
připraveno vítání občánků Bohuslavic. Pozvání
přijali rodiče 33 dětí, které se narodily od
podzimu loňského roku. Slavnostní setkání
s vedením obce proběhne v sále obecního domu
ve dvou skupinách. Kulturní program připravily
děti z mateřské školy a Markéta Prchalová.
Klub rodičů při ZŠ a MŠ připravil na pátek 9. 11.
pro děti Uspávání broučků a vítání Sv. Martina.
Po setmění se bude konat lampionový průvod
obcí.
V listopadu nás čeká další státní svátek – Den
boje za svobodu a demokracii. Letos si
připomeneme již 29. let od událostí roku 1989,
které přinesly naší zemi svobodu a demokracii.
V závěru měsíce listopadu jsme byli zvyklí na
výstavu perníků. Ta letošní nás také čeká, ale
uskuteční se až první víkend v prosinci pod
názvem „Kouzlo a vůně perníků – Půjdem spolu
do Betléma“. Součástí akce bude také rozsvícení
Vánočního stromu v sobotu 1. prosince v 17,00
hodin.
Děkuji
všem
organizátorům
společenských akcí za práci, ochotu a obětavost.
Holé větve stromů, spadané barevné listí, chlad a
mlhy jsou nezbytnou součástí podzimu. Přeju
nám všem pohodu a zdraví v tomto období.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Prodáváme suché neloupané vlašské ořechy v ceně 50,- Kč/1 kg.
Manželé Honusovi – tel. 721 847 186.
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Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
konaného dne 30. 10. 2018 v 18.00 v obřadní síni obecního domu
Bohuslavice, Poštovní 119
Návrhová komise ve složení: Bc Andrea Matýsková, Jan Manusch a Ing. Jiří Kocián Ph. D.
konstatuje, že na dnešním ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů
obecního zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice po projednání:
usnesením č. 1-2018/1 a) schválilo:
Za ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Gruně a Radka Kotzura a zapisovatelkou paní Karlu Krupovou.
usnesením č. 1-2018/1 b) schválilo:
Navržený program ustavujícího zasedání.
usnesením č. 1-2018/1 c) schválilo
Členy návrhové komise Bc. Andreu Matýskovou, Jana Manusche a Ing. Jiřího Kociána Ph. D.
usnesením č. 1-2018/1 d) schválilo:
Členy volební komise Roberta Lasáka, Terezii Kubíkovou a Janu Janošovou.
usnesením č. 1-2018/1 e) schválilo:
Stanovit počet členů rady obce Bohuslavice na 5.
usnesením č. 1-2018/1 f) schválilo:
V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
usnesením č. 1-2018/1 g) schválilo:
Veřejný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, volby předsedů a členů výborů
zastupitelstva.
usnesením č. 1-2018/1 h) schválilo:
Zvolení Mgr. Pavla Dominika starostou obce Bohuslavice.
usnesením č. 1-2018/1 i) schválilo:
Zvolení Bc. Andrey Matýskové místostarostkou obce Bohuslavice.
usnesením č. 1-2018/1 j) schválilo:
Zvolení Radka Kotzura, Jana Manusche a MVDr. Martina Ostárka členy rady obce.
usnesením č. 1-2018/1 k) schválilo:
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
usnesením č. 1-2018/1 l) schválilo:
Zvolení Ing. Tomáše Gruně předsedou finančního výboru.
usnesením č. 1-2018/1 m) schválilo:
Zvolení Ing. Jiřího Kociána Ph.D. předsedou kontrolního výboru.
usnesením č. 1-2018/1 n) schválilo:
Zvolení pana Ing. Tomáše Hrušku a Ing. Pavla Staňka členy finančního výboru.
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usnesením č. 1-2018/1 o) schválilo:
Zvolení Prof. RNDr. Radka Kučery Ph. D. a Petra Kubíka členy kontrolního výboru.
unesením č. 1-2018/1 p) schválilo:
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 700,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.
11. 2018.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10000,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována od 1. 11. 2018.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje odměnu za výkon funkce člena
rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1900,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 1. 11. 2018.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje odměnu za výkon funkce
předsedy výboru nebo komise jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1500,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.
Odměna se poskytuje jen za funkci, za níž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovena odměna, to
znamená, že odměny za funkce se nesčítají.
usnesením č. 1-2018/1 q) schválilo:
Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1) a 4), § 51 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že zastupitelem, který v rámci projednávání územního plánu obce Bohuslavice bude
spolupracovat s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem výstavby, projektantem a dotčenými
orgány a organizacemi, je určen Mgr. Pavel Dominik, starosta obce Bohuslavice.
usnesením č. 1-2018/1 r) schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o
volném pohybu psů.
usnesením č. 1-2018/2 a) bere na vědomí:
Informaci, že je přítomno 15 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
usnesením č. 1-2018/2 b) bere na vědomí:
Složení slibu zastupitelů.
usnesením č. 1-2018/2 c) bere na vědomí:
Návrh na zřízení stavební komise a kulturní komise radou obce Bohuslavice.
Zapisovatelka:

Karla Krupová

Ověřovatelé:
Ing. Tomáš Gruň

Radek Kotzur

Starosta:
Mgr. Pavel Dominik

Místostarostka:
Bc. Andrea Matýsková
V Bohuslavicích dne 30. 10. 2018
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
100 let Československa
V neděli uplynulo 100 let od vzniku Československa. V Česku provázely výročí velkolepé
oslavy. Také v naší škole jsme významné události věnovali pozornost.
Mladší žáci si stoleté výročí připomněli poutavou besedou, kterou si pro ně připravil pan František
Pohanka. Zpestřením programu bylo vytvoření živého obrazu dětí v podobě státní vlajky.

Starší žáci se v rámci výuky podívali do Památníku 2. světové války v Hrabyni. Součástí návštěvy
byl i program věnovaný vzniku Československa a 100. výročí.

Obě akce byly zdařilé a setkaly se u dětí s příznivým ohlasem.
Mgr. Dagmar Fojtíková
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Vaříme v ČaSP zdravě☺
V rámci výuky ČaSP jsme si s 9. třídou vyzkoušeli připravit pokrmy ze „zdravých surovin.“
Rozdělili jsme se na 3 skupiny, abychom ochutnali zdravé pokrmy. První skupina připravila
skořicové tyčinky z oříšků a datlí, druhá skupina uvařila zahřívací zázvorový nápoj a třetí skupina
upekla arašídovou buchtu. Podívejte se, jak se nám naše práce povedla. Žáci zkusili, že i zdravé je
dobré.

Mgr. Karla Poštulková
Výstavka halloweenských dýní
Jako každý rok, i letos se na nás v posledním říjnovém dni
po příchodu do školy mračily či usmívaly halloweenské
dýně. Sešlo se jich celkem 24 a nutno říci, že fantazie a
zručnost dětí (a jejich rodičů☺) je velká a opravdu bylo co
obdivovat. Za všechny zmiňme alespoň propracovanou dýni
ke stému výročí vzniku naší republiky, mj. dokonce i
s vyřezaným státním znakem a jmény některých prezidentů.
Výstavka je soutěžní a jak už to v dnešní době bývá,
nerozhoduje odborná porota, ale počet příznivců dotyčného,
takže výsledky bývají překvapivé. Letos tedy zvítězil exponát s názvem „Dýňové vnitřnosti“,
jednoduše řečeno dýňový kompot☺. Výstavku každým rokem s velkým úspěchem organizuje paní
učitelka Mgr. Šárka Kupková.
Druhým zpestřením tohoto dne byl program žáků 6. třídy, kteří si pod vedením paní učitelky Mgr.
Nikoly Jarošové připravili krátký program pro celou
školu počínaje třetí třídou. Zábavnou formou, a to jak
česky pro menší děti, tak anglicky pro vyšší stupeň,
připomněli
svátek
Halloween,
oblíbený
v anglosaských zemích, a osvěžili tak fakta některým
již známá, pro některé nová.
Děkujeme oběma učitelkám i žákům 6. třídy a
samozřejmě všem rodičům, kteří se do výstavky
zapojili a věnovali svůj čas společnému tvoření
s dětmi. Protože čas strávený s dětmi a radost ze
společné práce je nejhezčím výstupem celé akce. A
všichni ostatní mají inspiraci pro příští rok.
Mgr. Marie Kotzurová
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Vycházka k rybníku u točny
V polovině září, kdy sluníčko ještě krásně
hřálo, jsme vyrazili na procházku na konec
Bohuslavic. U rybníka na nás už čekala p.
Ostráková, která pro nás měla připravený
bohatý program. Nejdříve jsme podběráky
lovili rybičky, krmili kačeny. Překážková
dráha a hod kroužky na cíl prověřil naši
rychlost a šikovnost. Za své výkony jsme
dostali sladké odměny. Pak následovalo
největší překvapení, malování na obličej.
Trpělivě jsme čekali ve frontě a za chvíli
jsme na tvářích měli namalované motýlky,
květiny a jiné obrázky.
Moc děkujeme paní Ostrákové za výborný
nápad, jak aktivně strávit dopoledne, kdy ve
škole nebyla elektřina, za celou realizaci akce i poskytnuté odměny a výborné muffiny.
Děti z 2 A. a Zdeňka Birtková

Školní družina
V měsíci říjnu jsme se obě oddělení školní družinky zapojili do výtvarné soutěže od Besipu, a to na
téma – Bezpečná cesta do školy.
Učili jsme se značky, jak správně přecházet přes přechod, jak se chovat na chodníku a na
autobusové zastávce, ale také jak se správně zachovat, když nás osloví někdo cizí, který nás
ohrožuje, nebo láká. První oddělení uzavřelo tento měsíc společnou práci – sluníčko a mráček – co
je správně a co ne. Druhé oddělení kreslilo a malovalo dle své fantazie.
A jak to vše dopadlo?
První oddělení vyhrálo, dostali jsme reflexní zajíčky, pásky, knížky, omalovánky a pexesa.
Druhé oddělení dostalo upomínkové předměty ve formě pexesa, omalovánek a draka.
Dárečky nám udělali ohromnou radost a zároveň nás všechny namotivovali na další výzvy.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – listopad 2018
Liturgická oslava

Den

Datum

ČT

1.11.2018 Slavnost Všech svatých

PÁ

2.11.2018

SO

3.11.2018

Vzpomínka na
věrné zemřelé

Čas

Úmysl mše svaté

18:00 Za + Šárku Fussovou a za živou rodinu

všechny 18:00 Na úmysly Svatého otce
7:00 Za Heriberta Veverku, manželku, rodiče z obou stran a zetě
6:45 Za Karla Obrusníka, rodiče Kociánovy a Diehlovy

NE

4.11.2018 31. neděle v mezidobí

ST

7.11.2018

PÁ

9.11.2018

SO

NE

9:30 Za Bertu Dominikovou k nedožitým 100 rokům, za + manžela a
manžele Halfarovy, za dceru, zetě a živou rodinu
17:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví a za živou
rodinu

Svátek
Posvěcení 17:00 Za + Gabrielu, Roberta a Karla Bočkovy a za živou rodinu
lateránské baziliky

10.11.2018 Památka sv. Lva Velikého

11.11.2018 32. neděle v mezidobí

7:00 Za + rodiče Bedřicha Tomíčka a manželku; za Pavla Kupku a
manželku a bratra Jana Kupku
6:45 Za + Benedikta Kocura, dvě manželky a + rodiče Gaidovy
a sourozence a za živou rodinu s poděkování za dar zdraví
9:30 Za živé a zemřelé farníky

ST

14.11.2018

17:00 Za Alžbětu Ostárkovou, manžela a zetě

PÁ

16.11.2018

17:00 Za + Hedvikou Kocurovou, manžela, syna a sourozence
s prosbou o Boží požehání pro živou rodinu

SO

17.11.2018

NE

18.11.2018 33. neděle v mezidobí

ST

21.11.2018

17:00 Za Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii a za živou rodinu

PÁ

23.11.2018

17:00 Za Valtera Buhlu k nedožitým 95 letům, za manželku, syna,
dceru a vnuka; za Annu Radošovskou k nedožitým 100 rokům a
manžela

SO

24.11.2018

7:00 Za Marii a Karla Mašíkovy, vnuka s rodinou, + příbuzné a duše v
očistci

NE

Slavnost
25.11.2018
Krále

ST

28.11.2018

17:00 Za + Leo Dominika a za živou rodinu

PÁ

30.11.2018 Svátek sv. Ondřeje

17:00 Na poděkování za 90 let života; za + manželku a za živou rodinu

SO

NE

Památka
Uherské

sv.

Ježíše

1.12.2018

2.12.2018 1. neděle adventní

Alžběty

Krista

7:00 Za + rodiče Pohankovy, Kaldovy, zemřelé sestry, duše v očistci
s poděkováním za dar zdraví a Boží požehání pro živou rodinu
6:45 Za živé a zemřelé myslivce
9:30 Za Jana Theuera, bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu

6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Za Vilemínu Manuschovou, manžela a živé a + příbuzné z obou
stran

7:00 Za Janu Linovou, Jiřího Bobošíka, Václava Lebedu a Boženu
Bekovou
6:45 Za Anežku Vavřínkovou k nedožitým 80. narozeninám, manžela
a rodiče
9:30 Za Marii Kotzurovou, manžela, syna a zetě
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci listopadu 2018
Diehel Arnošt
Kocurová Marcela
Mosler Leo
Šebestíková Hilda
Krieblová Anastázie

Breuerová Hildegarda
Hruška Oldřich
Poštulka Josef
Babicová Šárka
Nováček Josef

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. 311 – listopad 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. listopadu 2018.
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Restaurace pod Kostelem
Zveme Vás do naší nově otevřené Restaurace pod Kostelem
Přijďte nás navštívit a posedět v příjemném prostředí.
Rádi Vám zajistíme oslavy, firemní večírky a jiné.
Kapacita až 50 osob.
Zajistíme jídlo i pití a přizpůsobíme se Vaším přáním.
Každý týden pro Vás připravujeme výhodné cenové nabídky na alkohol.

Otevírací doba je pondělí – sobota od 16.00 hod.,
neděle 10.00 – 12.00 hod. a od 15 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Restaurace pod kostelem.
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