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Říjen 2010

Váţení spoluobčané,
letos jsme museli oţelet léto s pravým letním
počasím a budeme se muset asi smířit i s tím, ţe se
nedostaví v podzimním období ani babí léto s krásnými
slunečními dny bez deště. Špatné počasí, které nás
provázelo na Anenských slavnostech, dalo o sobě vědět i
na velmi oblíbeném uţ šestém ročníku Strassenfestu na
ulici Poštovní. Vynikající úroveň našich pouličních
slavností nejen v minulosti, ale i letos přilákal i přes
nepřízeň počasí velký počet občanů, kteří si přišli na své.
Děkuji touto cestou p. Dominikovi, p. Diehlové,
p. Gaidečkovi a všem občanům na ulici Poštovní, kteří
krásnou slavnost zorganizovali, vyzdobili ulici a
pohostili všechny návštěvníky.
Děkuji i všem
návštěvníkům, kteří se přišli pobavit. Bez vaší účasti by
sebelepší akce neměla smysl. Součásti slavnosti na ul.
Poštovní byl i den otevřených dveří rekonstruovaného
obecního domu, který vyuţilo mnoho občanů k prohlídce
stavby a jsem potěšen, ţe nešetřili slovy chvály. Další
společenskou akcí pořádanou v září byl Den otevřených
dveří na hasičské zbrojnici s tradičním opékáním makrel.
Součástí slavnosti byla ukázka dětského hasičského druţstva v poţárním útoku a předání členských
průkazů mladým hasičům. Děkuji touto cestou hasičům p. Kubíkovi a p. Borzutskému, za zodpovědný
přístup a výchovu nejmladší generace hasičů, a novým hasičům benjamínkům přeji hodně vytrvalosti.
Jsem rád, ţe se našim hasičům daří práce s těmi nejmenšími.
V sobotu a neděli 9. a 10. října přivítáme v naší obci zástupce druţební obce ze Závaţné
Poruby. Vyuţívám této příleţitosti a srdečně zvu všechny občany do sálu KD, kde bude v sobotu od
16 hod. výstava lidového umění našich slovenských přátel. V doprovodném kulturním programu
vystoupí děti a folklórní soubory ze Závaţné Poruby a Bohuslavic. Po vystoupení bude následovat
společenský večer s hudbou p. Barče a Prengla. Přál bych si, aby vzájemná přeshraniční spolupráce
obnovená před šesti léty pokračovala i nadále.
Ve dnech 15. a 16 října 2010 se uskuteční v naší republice volby do obecních a městských
zastupitelstev a v některých obvodech i senátu. V naší obci se bude o Vaši přízeň ucházet 60 kandidátů
ze šesti nezávislých kandidátek a jedné kandidátky KDU – ČSL. Je to historicky nejvyšší počet
kandidátů do patnáctičlenného obecního zastupitelstva. Volby u nás nejsou střetem volebních
programů politických stran, ale jsou o vzájemné dobré spolupráci členů obecního zastupitelstva se
všemi občany na rozvoji obce. V roce 2007 byl ve spolupráci s vámi občany obce vypracován a
obecním zastupitelstvem schválen Plán rozvoje obce do roku 2013. Pro nově zvolené obecní
zastupitelstvo bude základním dokumentem pro plánování rozvoje obce v následujícím období.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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První měsíc provozu Obecního domu Bohuslavice
Na začátku října to bude
měsíc, co jsme slavnostně
uvedli do provozu Obecní dům
Bohuslavice. Den otevřených
dveří
u
příleţitosti
Strassenfestu na ulici Poštovní
vyuţilo hodně našich občanů i
návštěvníků
naší
obce
k prohlídce dokončené stavby.
Do
knihovny
s veřejným
přístupem k internetu našli
cestu nejenom děti, ale i
dospělí
čtenáři.
První
ordinační úterý vyuţilo sluţeb
obvodní
lékařky
MUDr.
Řehové více jak 20 pacientů.
Druhé úterý přišli uţ jen tři
pacienti. S MUDr. Řehovou
jsme se domluvili, ţe do konce října bude zkušební provoz, ve kterém budeme sledovat počty
pacientů. Na závěr provedeme vyhodnocení a dohodneme ordinační hodiny. Jisté však je, ţe pokud
nebudou do ordinace chodit pacienti, nebude mít ţádný doktor zájem u nás ordinaci provozovat.
Vyzývám Vás proto k pokud moţno co největší návštěvě ordinace.
Na výzvu k obsazení ordinací dalšími lékaři nebyly doručeny ţádné nabídky. Dětská lékařka
MUDr. Benešová hodlá dle jejího vyjádření odejít do důchodu a přešla do zaměstnaneckého
poměru. Vyuţití ordinace u nás bude projednáno s jejím zaměstnavatelem.
Na poskytování masérských sluţeb, manikúry, pedikúry předloţila nabídku p. Irena
Plačková. Sluţby bude poskytovat od 1. 11. 2010 vţdy ve středu a ve čtvrtek po předcházející
telefonické dohodě na tel. 737427223.
Uţ od září se v obecním domě pravidelně scházejí paličkářky, folklórní soubor Vlašanky a
myslivečtí trubači. V obřadní síni jsem poprvé přivítal rodáky z Bohuslavic, kteří letos oslavují
padesát let. Na dohodnutou besedu přišla třetí třída základní školy. Uskutečnilo se i poslední
jednání obecního zastupitelstva v končícím volebním období. Obecní dům Bohuslavice má za
sebou úspěšný první měsíc. Všechny uvedené akce jsou zaznamenány v kronice Obecního domu.
A ještě vyjádření k některým připomínkám o tom, ţe obecní dům je zbytečně veliký pro tři
zaměstnance obecního úřadu, ţe je zbytečný výtah aj. Objekt není určen pouze pro zaměstnance,
ale především pro všech více jak 1650 obyvatel obce, pro více jak 400 pacientů obvodní lékařky a
více jak 300 dětí a mládeţe dětské a dorostenecké lékařky, pro více jak 100 pravidelných čtenářů a
návštěvníků knihovny, pro veřejná jednání obecního zastupitelstva, jednání rady obce, jednání
výborů a komisí. Jsou zde klubovny a obřadní sál pro spolky a organizace v obci, vítání občánků,
setkání rodáků, pořádání setkání a odborných seminářů podnikatelům a další sluţby. A instalace
výtahu je předepsána u veřejných budov předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu osob
s tělesným omezením. Snaha nás všech by měla směřovat k co největšímu vyuţití. K tomu nás i
zavazuje pětiletý závazek udrţitelnosti projektu i povinnost pravidelně podávat o vyuţití Obecního
domu Bohuslavice zprávu.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém posledním 43. jednání dne 15. 9. 2010
zabývala následující problematikou:

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Daňové příjmy 01 - 08/2010.
Výsledky hospodaření za 01 – 08/2010, návrh rozpočtového opatření č. 4/2010.
Přijetí účelové dotace na úhradu nákladů zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu MS
kraje ve výši 11.900,- Kč.
6. Prodej RD Opavská 208 a pozemků parc. č. 628/1, 629 a 630/1 k. ú. Bohuslavice u Hlučína, nabídka.
7. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, slavnostní otevření 2. 9. 2010, den
otevřených dveří 4. 9. 2010, vybavení zařizovacími předměty, vybavení počítači, informační
systém, paravány, servisní smlouva na výtah Kone, výběrové řízení – technik, uklízečka, výsledky
výzvy na obsazení lékaři a masérskými sluţbami, zakoupení úředních desek, laviček a stojanů na
kolo, podnikatelský záměr Ing. Pumprlové na relaxační studio.
 Oprava hřbitovní zdi, harmonogram prací, vícepráce.
 Parcela 482 - Infrastruktura pro 5 RD.
 Oprava místních komunikací.
 Výkresová dokumentace Rekonstrukce silničního propustku na silnici III/46819.
 Ţádost o vydání rozhodnutí na zřízení vjezdu a uloţení podzemních sítí na parc. č. 631/2 a 631/3,
novostavba RD na parcelách 1047/1 a 1046/1.
 Územní plán Bohuslavice – změna č. 5, společné jednání 17. 9. 2010 na MěÚ Hlučín, dotčené
orgány stanovisko do 30 dnů, ÚP Závada – změna č. 3, návrh UP Vřesina, návrh ÚP Bělá .
8. Organizační věci:
 Projevy vandalství a krádeţe v Bohuslavicích.
 Pronájmy hrobů č. 274 – Milan Vitásek, č. 21 - Arnošt Štefek.
 Seminář o fotografii, 12. 10. 2010, cena 2.400.
 Vyhodnocení činnosti rady za volební období 2006 - 2010.
 Program posledního jednání obecního zastupitelstva.
 Volby do obecního zastupitelstva na roky 2010 – 2014.
1.
2.
3.
4.
5.

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 29. jednání dne 26. 8. 2010
vzalo na vědomí:

 Kontrolu usnesení, po které konstatuje, ţe na posledním jednání obecního zastupitelstva nebylo
přijato ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
 Výši daňových příjmů za 01 – 07/2010.
 Informaci o stavu stěhování OÚ do nových prostor Obecního domu Bohuslavice a o slavnostní
otevření OD.
 Informaci o investiční výstavbě v roce 2010. Technická infrastruktura pro RD na parcele č. 482,
oprava hřbitovní zdi.
 Ţádost o vyjádření k parcele č. 1098/3.
 Návrh na objednání firmy na ostrahu majetku obce a občanů.
 Informaci o volbách do OZ pro období 2010 – 2014.
 Informaci o posledním zasedání OZ ve volebním období 2006 - 2010.
 Informace o jednáních rady obce.
 Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.
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schválilo:
35/29
a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 07/2010. Celkové příjmy za 01 - 07/2010 činily
10.503814,04 Kč. Zůstatek z roku 2009 10.968.947,85 Kč. Celkové příjmy za 01-07/2010 vč. zůstatku
z roku 2009 činily 21.472.761,89 Kč. Celkové výdaje za 01-07/2010 činily 17.452.984,02 Kč.
Peněţní zůstatek k 31. 7. 2010 byl ve výši 4.019.777,87 Kč z této částky činil zůstatek na běţném účtu
3.988.640,63 Kč, na účtu za domovní odpad 30.206,- Kč a na zvláštním účtu pro financování dotace
931,24 Kč bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 4/2010 bez výhrad.
c) Smlouvu o nájmu kopírovacího stroje Ineo + 360 Gallery s firmou Develop centrum s.r.o.
d) Výsledek výběrového řízení dle rozhodnutí výběrové komise.
e) Podání ţádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku parc. č. 1556/7
v k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 19 m2, který je dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí v platném znění, historickým majetkem
obce.
f) Záměr nepoţádat PF ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod parcely
č. 1098/3 do majetku obce.
g) Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ distribuce na pozemky parc. č. 47/2, 48 a 1409
v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
h) Zakoupení protipovodňových pytlů a plnícího zařízení v ceně do 30 tis. Kč.
i) Dle ustanovení §84 písm. r) č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, pojmenování místní
komunikace na parc. č. 482/6 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na ulici Sluneční.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 30. jednání dne 24. 9. 2010
vzalo na vědomí:














Kontrolu usnesení, po které konstatuje, ţe na posledním jednání obecního zastupitelstva nebylo přijato
ukládací usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
Výši daňových příjmů za 01 – 08/2010.
Dopis regionální rady soudrţnosti Moravskoslezsko.
Výsledky výzvy na obsazení ordinací lékařů v obecním domě.
Výsledky výzvy na masérské sluţby a pedikúru a manikúru.
Informaci o investiční výstavbě v roce 2010. Technická infrastruktura pro RD na parcele č. 482, oprava
hřbitovní zdi.
Výkresová dokumentace Rekonstrukce silničního propustku na silnici III/46819.
Projevy vandalství a krádeţe na území obce – cenová nabídka bezpečnostní agentury za hlídací sluţby.
Vyhodnocení práce obecního zastupitelstva ve volebním období 2006 – 2010.
Vyhodnocení SPRO za období 2008 – 2010.
Informaci o volbách do OZ pro období 2010 – 2014.
Informace o jednáních rady obce – výměna parcely p. č. 1702/1.
Vyhodnocení kulturních akcí v minulých měsících a plán na další období.

schválilo:
36/30
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 08/2010. Celkové příjmy za 01 - 08/2010 činily
12.869.786,25Kč. Zůstatek z roku 2009 10.968.947,85 Kč. Celkové příjmy za 01 - 08/2010 vč.
zůstatku z roku 2009 činily 26.573.224,93 Kč. Celkové výdaje za 01 - 08/2010 činily 21.459.689,65
Kč. Peněţní zůstatek k 31. 8. 2010 byl ve výši 5.113.535,28 Kč z této částky činil zůstatek na běţném
účtu 5.080.141,22 Kč, na účtu za domovní odpad 32.534,00Kč a na zvláštním účtu pro financování
dotace 860,06 Kč bez výhrad.
k) Rozpočtové opatření č. 5/2010 bez výhrad.
j)

říjen 2010

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
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Nové smlouvy na pojištění budov a vnitřního vybavení v souvislosti se zahájením provozu Obecního
domu Bohuslavice.
Zhotovení nápisů Obecní dům Bohuslavice dle nabídky fy Arsy line.
Opravu chodníku a komunikace dle nabídky fy Fichna Hudeczek.
Nákup vitrín pro úřední desky, stojanů na kola a laviček k Obecnímu domu Bohuslavice.
Schválení výzvy na pronájem hospodářské budovy.
Změnu projektu „Technická infrastruktura pro 5 RD“, parcela č. 482, k. ú. Bohuslavice u Hlučína,
vzhledem k letošnímu nepříznivému počasí a výsledkům hydrogeologického průzkumu.
Úpravu časového harmonogramu a provedení víceprací na Opravě ohradní zdi v areálu kostela
v Bohuslavicích.
Provedení opravy místních komunikací dle nabídky fy Autokredit.
Provedení stavby Rekonstrukce silničního propustku na silnici III/46819 za obcí Bohuslavice, za
podmínky, ţe nebude přerušena autobusová doprava mezi Píští (Závadou) a Bohuslavicemi.
Provedení zaměření, vytýčení a vypracování technické dokumentace pro ohlášení opravy povrchu
místní komunikace na parcelách 631/2 a 631/3.
Provedení opravy povrchu komunikace parc. č. 631/2 a 631/3 p. Zdeňkou Blokšovou za účelem
přístupu a dojezdu ke stavební parcele č. 1047/1.
Vydání rozhodnutí na zřízení vjezdu a uloţení podzemních sítí na parc. č. 631/2 a 631/3, pro
novostavbu RD na parcelách 1047/1 a 1046/1.
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 11.900,- Kč.
Proplacení nevyčerpané dovolené ve výši 21 dnů za rok 2009 starostovi obce propočtem z měsíční
odměny
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Vyhodnocení volebního období 2006 – 2010
1. Jednání obecního zastupitelstva, výborů a komisí
Ve volbách do obecního zastupitelstva v říjnu 2006 se ucházelo o přízeň voličů a práci
v obecním zastupitelstvu 37 kandidátů, z nichţ výsledky voleb určily 15 členů obecního
zastupitelstva. Na prvním veřejném jednání obecního zastupitelstva byl zvolen starostou obce
Ing. Kurt Kocián, místostarostou Mgr. Pavel Dominik, rada obce tvořená starostou, místostarostou
a dále Ing. Magdalenou Birtkovou, p. Milenou Buhlovou a p. Robertem Lasákem. Dále byly
ustaveny výbory finanční a kontrolní a komise místního rozvoje a komise kulturní.
Za celé volební období se konalo 30 jednání obecního zastupitelstva. Průměrná účast na
jednáních byla 84 %. Na třech jednáních byli přítomni všichni členové obecního zastupitelstva,
všech jednání se zúčastnili 2 členové (Ing. Kocián, p. Lasák) Všechny absence byly omluveny.
Rada obce se sešla celkem na 43 jednáních, pouze na jednom jednání chyběl jeden člen rady
obce. Členové zastupitelstva pracovali ve dvou výborech - finančním a kontrolním a dvou
komisích – místního rozvoje a kulturní, ve které pracují i zástupci organizací a sloţek působících
v obci.
Mimo oficiální zasedání a schůze byla uspořádána kaţdoročně jako poděkování za práci pro
obec před koncem roku společenskosportovní akce členů obecního zastupitelstva s rodinnými
příslušníky v tělocvičně ZŠ, ve Sportu v Dolním Benešově a Myslivecké chatě, která měla mezi
účastníky příznivou dobrou odezvu.
Členové obecního zastupitelstva vykonávali svou funkci a plnili zadané úkoly zodpovědně.
Drtivá většina členů obecního zastupitelstva aktivně pracuje kromě své veřejné funkce člena
obecního zastupitelstva ještě v dalších společenských organizacích a spolcích a dotváří tak
vzájemnou spolupráci samosprávy a občanských aktivit.
O programech jednání a přijatých usneseních ze schůzí rady a jednání zastupitelstva jsou
občané obce podrobně informování měsíčně ve vydávaném obecním zpravodaji a webových
stránkách obce. Schůze obecního zastupitelstva jsou ostatními občany navštěvovány jen ojediněle.

2. Hospodaření obce Bohuslavice
K 31. 12. 2009 měla obec splaceny všechny dlouhodobé půjčky a závazky. Na běţném účtu
byly prostředky ve výši téměř 11 mil. Kč, které jsme v předcházejících létech šetřili na
nejvýznamnější stavbu v obci Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy. I v průběhu
hospodářské krize obec Bohuslavice hospodaří s přebytkem finančních prostředků. Předpokládám,
ţe překlenovací úvěr, který jsme museli přijmout na zajištění průběţného financování stavby
Obecní dům Bohuslavice, přístavba a stavební úpravy bude splacen včas z poskytnuté dotace.
Hospodaření obce je kaţdoročně dvakrát přezkoumáváno auditorem Ing. Jaromírem
Kláskem. V celém volebním období nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3. Investiční výstavba
Za celé volební období bylo v naší obci investováno do obecního majetku a jeho oprav
celkem 45 mil. Kč, přičemţ dotace z EU, státu a kraje činily 18,4 mil Kč. V jednotlivých letech
volebního období byly realizovány následující stavby a opravy obecního majetku:
Rok 2006
V roce 2006 jsme realizovali Stavební úpravy – Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ a MŠ Bohuslavice
v objektech spec. učeben, školní jídelny a tělocvičny, Opravu ul. Lesní, nákup osobního
automobilu Roomster.
Rok 2007
V roce 2007 byla provedena oprava hospodářské budovy u obecního úřadu, která byla později
vyuţita pro umístění úřadu a opravu objektu dílen. Dále to byla 1. etapa ulice Záhumenní,
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prodlouţení ulic P. Bezruče a Školní. V tomto roce jsme dále vybudovali parkoviště u kostela a
dokončili poloţením umělého povrchu školní hřiště.
Rok 2008
V roce 2008 jsme dokončili instalaci ČOV v areálu obecního domu, provedli rekonstrukci ul.
Luční, v tělocvičně základní školy jsme odstranili luxfery a instalovali plastová okna a zakoupili
pro zásahovou jednotku CAS Tatra.
Rok 2009
V roce 2009 jsme realizovali prodlouţení ul. Bolatické, opravu ul. Poštovní, zrekonstruovali
podlahu a střechu tělocvičny a zakoupili sluţební auto Fabii pro potřebu obecního úřadu.
Rok 2010 – není ještě uzavřen
V posledním roce volebního období proběhla realizace stavby Obecního domu Bohuslavice,
přístavba a stavební úpravy, Oprava ohradní zdi hřbitova v areálu kostela Nejsvětější Trojice
v Bohuslavicích, Realizace nového vrtu na pitnou vodu a rovněţ byla zahájena výstavba nové
komunikace a infrastruktury pro 5 RD na nové ul. Sluneční (parcela 482).
Mimo vyjmenované akce jsme kaţdoročně připravovali infrastrukturu pro výstavbu nových
rodinných domků, čistili a opravovali Bohuslavický potok, opravovali výtluky na místních
komunikacích, opravovali chodníky a osvětlení obce a po celý rok udrţovali zeleň na veřejných
prostranstvích a ostatních plochách na katastru obce Bohuslavice.
Průběţně jsme zajišťovali vypracování projektových dokumentací pro vyřízení stavebních
povolení a realizaci na další investiční akce v nejbliţším období a ţádosti o dotace. K dnešnímu
dni máme vypracovanou projektovou dokumentaci, vyřízeno stavební povolení a předané ţádosti o
dotace na Kulturní dům Bohuslavice, oprava a zateplení střechy, zateplení fasády a výměnu oken a
dveří a Základní školu a mateřskou školu, dokončení sedlových střech, výměnu oken a dveří a
zateplení fasády. Dále Byly vypracovány projektové dokumentace na Úpravu prostranství za
Kulturním domem, na Opravu přístupového schodiště k ZŠ a terasy MŠ a vybudování
bezbariérového přístupu ke kostelu z ul. Poštovní. Rovněţ jsou připraveny projektové
dokumentace na rekonstrukci mostu přes Bohuslavický potok u ul. Bolatické a propustku přes
Bohuslavický potok u parkoviště na konci obce směrem na Závadu. Rozpracovány jsou
dokumentace na výstavbu ulice Horní a ul. U Kovárny a rovněţ dokumentace na zvýšení dopravní
bezpečnosti v obci.
V přípravě je zadání pro vypracování projektové dokumentace na stavbu Domova
s pečovatelskou sluţbou.
V naší obci byla dále zahájena realizace komplexních pozemkových úprav, pro které se
v současné době vypracovávají projekty společných zařízení, které mají zejména ochránit obec
před následky přívalových dešťů.
V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje je pro obec stanoven
termín realizace splaškové kanalizace a ČOV aţ po roce 2015. V minulém období jsme podali
ţádost na dřívější termín a v souvislosti s tím i ţádost o dotaci na vypracování projektové
dokumentace oddílené splaškové kanalizace a ČOV. S oběma ţádostmi jsme však neuspěli.

4. Kulturní a společenská činnost v obci

Po celé volební období ţila naše obec Bohuslavice bohatým kulturním ţivotem, na kterém se
významně podíleli jak jednotliví členové obecního zastupitelstva působící v organizacích a
spolcích v obci, tak obec. Pro pořádání kulturně společenských akcí obec zakoupila stoly a lavice,
prodejní stánky a mobilní záchod. Pořízené zařízení vyuţívá jak obec, tak všechny spolky, které
pořádají kulturně společenské akce. V roce 2006 byl v obci zaloţen folklórní soubor Vlašanky.
Soubor natočil společně se soubory dalších obcí na Hlučínsku 3 CD písní v Hlučínském nářečí.
Reprezentuje obec na tradičních folklórních akcích jako je Kolaja v Hati, Festival kultury
Hlučínska v Hlučíně a má za sebou celou řadu úspěšných představení jak v Bohuslavicích tak i
okolních obcích na Hlučínsku.
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Další ojedinělou lidovou uměleckou činností, kterou se podařilo v obci udrţet, je činnost
paličkářek. Klub paličkářek se schází pravidelně týdně po otevření v obecním domě. A své
výrobky paličkované krajky úspěšně vystavuje jak v Bohuslavicích, tak na výstavách v regionu.
Za účelem vyššího vyuţití kulturního domu organizují členové kulturní komise ve
spolupráci s obcí pro zájemce společenského tance taneční kurzy pro dospělé páry. V letošním roce
je pořádán uţ třetí ročník.
Významným způsobem obohatilo kulturní dění v obci nově zaloţené občanské sdruţení
Bohuslavický oříšek. Ve spolupráci s obcí organizuje velmi populární Anenské slavnosti, na
kterých vystupují známí umělci a celebrity. V rámci Anenských slavností je kaţdoročně pořádána
výstava obrazů lidových umělců majících vztah k Bohuslavicím.
Uskutečnila se celá řada kulturních akcí, které pořádaly obec nebo organizace v obci.
V zimním čase to byly tradiční plesy a maškarní reje ZŠ a MŠ. Na jaře pak kaţdoročně uţ tradiční
setkání seniorů z Bohuslavic s kulturním programem a pohoštěním. Následovaly divadelní
představení. V květnu kaţdoročně vzpomínáme na ukončení 2. svět. války poloţením kytic
k pomníkům padlých. Tradiční je oslava Dne matek s kulturním vystoupením ţáků ZŠ a MŠ
Bohuslavice. Na přelomu května a června na svátek Nejsvětější Trojice pořádá římskokatolická
farnost ve spolupráci s obcí farní zahradu, v rámci které stavíme nebo obnovujeme drobné památky
a kříţe, které postavili naši předkové. V červnu slavíme kaţdoročně tradiční Dětský den.
Pohádková zahrada a pro sportovce sportovní slavnost a letní slavnosti organizací v obci, z nichţ
největší ohlas mělo otevření myslivecké chaty a Myslivecká slavnost. Následuje kaţdoroční
posezení u táboráku na konci prázdnin, rybářské závody a noční soutěţe hasičů. Svou
neodmyslitelnou tradici mají otevřené dny hasičské zbrojnice s opékáním makrel. Jednou
z největších akcí v roce je tradiční Strassenfest, který pořádají kaţdoročně obyvatelé jednotlivých
ulic v obci. Společenská akce s bohatým občerstvením se stala velmi oblíbenou nejenom pro
obyvatele naší obce, ale i pro návštěvníky z okolních obcí. V letošním roce se pořádal jiţ 6. ročník,
za jehoţ uspořádání patří velký dík všem obyvatelům ulice Poštovní.
Sportovně zaloţení občané se mohli zapojit nebo jen sledovat úspěšné boje našich fotbalistů,
hokejistů i florbalistů, pravidelně se hraje nohejbal, košíková a cvičí jóga. Významného úspěchu
dosáhli naši fotbalisté, jejichţ A muţstvo muţů postoupilo jako jedno z mála venkovských muţstev
aţ do divizní soutěţe. I kdyţ se v tak vysoké soutěţi udrţelo pouze jeden rok a poté dvakrát
sestoupilo aţ do 1. A třídy, pro naši obec je to historický úspěch. Úspěchu dosáhli i hokejisté, kteří
v soutěţi 2009 – 2010 vyhráli první amatérskou ligu okolních obcí hranou v Buly aréně v
Kravařích.
Významných sportovních úspěchů dosáhli naši mladí občané podporováni obcí i
v individuálních sportech. Nejvýznamnější jsou republikové i mezinárodní umístění Tadeáše
Kriebla v šachových soutěţích, Veroniky Lischkové ve voltiţi, Patrika Kloseho ve stolním tenisu a
Anny Pudichové, Marie Janošové a Nikol Štefkové v házené a regionálních běţeckých soutěţích.
Chrámový sbor, schola, klub paličkářek, folklórní soubor Vlašanky i fotbalisté TJ
s úspěchem reprezentovali naši obec v druţební obci Závaţná Poruba. Své místo ve společenském
ţivotě naší obce si našel Předvánoční jarmark s výstavou perníkových výrobků, výrobků
paličkované krajky a dalších ručních řemesel a rozsvícením vánočního stromu. Vánoční jarmark
těsně před vánočními svátky navozuje vánoční atmosféru v obci s mnoţstvím kulinářských
specialit a přátelským posezením s hudbou u vánočního stromu. Na Štědrý den se pro děti, ale i
dospělé, hraje představení ţivého Betlému a druhý vánoční svátek sv. Štěpána vánoční vystoupení
chrámového sboru. Příznivci sportu si přicházejí na své při vánočním nohejbalovém turnaji a
Silvestrovském turnaji ve stolním tenisu.
Velmi významným společenským faktorem je náboţenský ţivot, který je tradičně v obci na
vysoké úrovni. Otec Kazimír Buba organizuje na faře církevní společenství, ve kterém se schází
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mládeţ, rodiče, senioři. Na faře působí schola a chrámový sbor. Negativní dopad na církevní ţivot
měl odchod kaplanů, kteří působili na faře.
Činnost organizací a spolků obec podporuje organizačně, materiálně i finančně. Ve
volebním období představovaly jen finanční dotace částku 3.353 tis. Kč.
Zatím se nepodařilo zaloţit v naší obci Klub seniorů a Klub mládeţe.

5. Spolupráce s dalšími obcemi
Obec Bohuslavice spolupracuje nejaktivněji se sousední obcí Závada, Vřesina a Bolatice. Ze
Závady k nám docházejí ţáci do základní školy a škola zároveň provozuje jako odloučené
pracoviště MŠ v Závadě. Do Závady a do Vřesiny jsou dováţeny obědy, které se vaří v naší školní
kuchyni. S obcí Bolatice provozujeme společné vrty a spolupracujeme při zásobování obce pitnou
vodou. Na úrovni je i spolupráce s městem Dolní Benešov, kde je pro naše občany stavební úřad a
matriční úřad. Město Hlučín je pořizovatelem územního plánu pro naši obec. Je i stavební úřadem
pro stavby kanalizace, vodovody a místní komunikace. Pracovníci úřadu spolupracují v rámci
dobrých sousedských vztahů s dalšími sousedními obcemi Bělou a Chuchelnou. Úspěšně pokračuje
v roce 2004 obnovená mezinárodní druţební spolupráce se slovenskou obcí Závaţná Poruba.
V kaţdém roce se střídavě navštěvují delegace členů zastupitelstva obou obcí, spolků i organizací
občanů, aby si vyměnili zkušenosti. Obec Bohuslavice je rovněţ členem Sdruţení obcí Hlučínska a
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a prostřednictvím tohoto svazku i členem MAS Hlučínsko.
V průběhu volebního období jsem pracoval v kontrolní komisi SOH, jako člen rady SOMH a člen
programového výboru MAS Hlučínsko.

6. Péče o děti a seniory
Školou povinné děti se zapojují do činnosti zájmových krouţků organizovaných ZŠ a MŠ
Bohuslavice. Další moţností je sportovní vyţití v SK Bohuslavice a klubu florbalistů a v poslední
době i ţákovském hasičském druţstvu. Mládeţ v juniorském věku není u nás bohuţel kromě
sportovní činnosti v SK a společenské činnosti při farnosti nijak organizována. Zejména starší
občané poukazují na vysedávání v autobusových zastávkách a okolí KD. Máme informace o
pěstování, distribuci a pouţívání drog. Vyskytuje se i vandalismus, při kterém jsou poškozovány
objekty zastávek, poškozovány dopravní značky, lavičky a odpadkové koše. Ve večerních a
nočních hodinách jsou občané rušení nadměrným hlukem.
V nově vybudovaném obecním domě můţe obec nabídnout zájmovým spolkům mládeţe
prostory pro společenský a kulturní ţivot a trávení volného času. Je na mládeţi, aby ve svém středu
našla zástupce, kteří budou volnočasové aktivity organizovat.
O seniorech jsem se uţ zmínil, ţe se dosud nepodařilo zaloţit jejich klub. Zatím je starost o
seniory zajišťována návštěvami členů Sboru pro občanské záleţitosti u příleţitosti narozenin a
předání malého dárku od obce. Před vánočními svátky navštívil starosta naše občany ţijící
v domovech důchodců. Finanční výpomoc byla poskytnuta opakovaně před vánocemi úplným
sirotkům a vícečetným rodinám.
Pro seniory je zajišťován rozvoz jídel ze školní kuchyně a nákup hotových jídel. Dovoz
nákupů, i kdyţ byl nabízen, zatím není vyuţíván. Lékařské a zdravotní sluţby budou poskytovány
v nových prostorách Obecního domu Bohuslavice. V obecním domě budou rovněţ poskytovány
masérské sluţby, pedikúra a manikúra.
Obec rovněţ iniciovala výzvu na uspořádání seminářů s výukou výpočetní techniky
v základní škole. Semináře se však pro malý zájem z řad občanů nekonaly. Obec podporuje
finančně účastníky studia na školách třetího věku.
Obec vlastní rodinný dům, který po vypracování projektové dokumentace plánuje
rekonstruovat na domov s pečovatelskou sluţbou.
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7. Bezpečnost ţivota v obci
S nelibostí musím konstatovat, ţe oproti minulému volebnímu období se kaţdoročně zvyšuje
počet projednávaných přestupků na MěÚ v Hlučíně. Jsou to ale především projevy vandalismu,
drobné krádeţe a sousedské spory. Nejvýznamnějším vandalským činem, který se především
dotknul starších věřících spoluobčanů, bylo podřezání misijního kříţe v areálu kostela. O co menší
byla hmotná škoda, o to větší trauma zanechal vandalský čin v duchovní oblasti věřících
spoluobčanů.
Často se k nám na obec dostanou informace o přítomnosti podomních prodejců nebo
poskytovatelů „různých sluţeb“ v obci, u kterých často hrozí nebezpečí krádeţí. V takovém
případě rozhlasem upozorňujeme občany, aby podezřelé podomní prodejce nepouštěli do svých
obydlí.
Váţnější přestupky ani závaţné trestné činy se v naší obci za poslední volební období
nevyskytly. Bezpečnost v obci tak nejvíce ohroţují nezodpovědní řidiči nedodrţováním nejvyšší
dovolené rychlosti a nebezpečným parkováním na místních komunikacích.

8. Ţivotní prostředí
Ţivotní prostředí v obci je nejvíce negativně ovlivňováno hlukem z dopravy a spalováním
domovního odpadu, plastů a méně hodnotných paliv, zejména na jaře a na podzim doprovázené
pálením listí i zeleného odpadu ze zahrad. Popsané zlozvyky se nedaří změnit opakovanými články
ve zpravodaji o nebezpečnosti pro zdraví občanů, zejména dětí. Nejhorší na této skutečnosti je, ţe o
velké škodlivosti a negativním dopadu na zdraví nejsou naši spoluobčané přesvědčeni a berou
celou věc na lehkou váhu. Na úroveň ţivotního prostředí obce se rovněţ podepisuje průjezd
nákladních souprav s pískem. V poslední době však poptávka po písku stagnuje a téměř se
nevyskytuje noční provoz nákladních aut, který známe z minulosti.
Negativním jevem, který je naštěstí uţ minulostí, byl chov prasat na středisku Opavice, a. s.
v Bohuslavicích a šíření zápachu zejména v centru obce a okolí KD. Chov prasat byl ukončen a
lidé byli zbaveni nepříjemného zápachu.
I přes maximální snahu o komplexní zajištění a vstřícnost při likvidaci komunálního odpadu
se na území obce opakovaně objevují čas od času černé skládky, které musí obec likvidovat na své
náklady. Opakujícím nešvarem je i odkládání zeleně po posečení vlastní zahrady na okraje polí
nebo polních cest. Obec zajišťuje pravidelný odběr a odvoz posečené trávy na kompostovací linku.

9. Počet obyvatel
Na rozdíl od Moravskoslezského kraje i okresu Opava, ve kterých dochází k nepřetrţitému
poklesu počtu obyvatel, se v naší obci daří počet obyvatel neustále zvyšovat. K 1. 1. 2000 ţilo u
nás 1567 obyvatel a ke dni 1. 1. 2007 bylo evidováno 1600 občanů. K 1. 9. 2010 bylo v naší obci
zaevidováno 1658 obyvatel. Nárůst obyvatel však není způsoben zvýšeným počtem narozených
dětí oproti zemřelým spoluobčanům, ale zvýšeným počtem občanů, kteří se k nám přistěhovali do
nově postavených nebo opravených rodinných domků.

10. Závěr
Výše uvedený text vypovídá o tom, co se nám společně v naší obci podařilo zrealizovat. Ne
všechno, a tak uţ to v lidském ţivotě bývá, se podaří. I v naší obci se nám úplně všechno
nepodařilo zrealizovat. Jsem však přesvědčen, ţe těch, které jsme dotáhli do úspěšného konce, je
mnohem více. Určitě by se je nepodařilo udělat bez dobré vzájemné spolupráce, vstřícnosti,
obětavosti a důvěry. Děkuji proto touto cestou všem členům obecního zastupitelstva,
zaměstnancům obce, učitelům a zaměstnancům školy, otci Kazimírovi a farnímu společenství,
členům výborů a komisí, spolků a organizací v obci a všem aktivním spoluobčanům za výbornou
spolupráci se mnou, za obětavou práci pro obec a své spoluobčany.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Důleţitá sdělení
Odvoz a likvidace komunálního odpadu
S ředitelem fy OZO Ostrava jsem projednával moţnosti odvozu a likvidace dalšího
komunálního odpadu, který čas od času vznikne majitelům rodinných domků jako odpad navíc k běţně
produkovanému odpadu. Výsledkem tohoto poţadavku je nabídka fy OZO Ostrava na zakoupení pytlů
na směsný komunální odpad pro občany, kterým občas vznikne určité mnoţství odpadů navíc, neţ jaká
je kapacita jejich nádob. Pytle budou označeny logem OZO Ostrava, takţe osádky je bezpečně poznají
a zcela legálně odpad v nich uloţený odvezou. Cena 1 pytle i s úhradou za likvidaci odpadu je i s DPH
stanovena na 30,- Kč.
Pytle s logem OZO Ostrava bude na obecním úřadě prodávat za výše uvedenou cenu p. Jana
Janošová, tel. č. 553659064. Při kaţdém prodeji bude vystaven příjmový doklad.
Celou záleţitost bude ze strany OZO Ostrava zajišťovat dispečer p. Blahuta, tel.: 602 504 658,
596 101 133, mail: blahuta@ozoostrava.cz .
Očekávám, ţe tato další nabídka fy OZO Ostrava přispěje k všeobecné spokojenosti a lepšímu
pořádku při nakládání s komunálním odpadem.

Prevence před následky přívalových dešťů a povodní
Obec Bohuslavice zakoupila pro zamezení vzniku škod na obecním i soukromém majetku
protipovodňové pytle a plničky těchto pytlů. Pytle mají dvě komory pro naplnění pískem. Po naplnění
se dají jednoduše poskládat do valů nebo hrází, které zamezí proniknutí vody na pozemky nebo do
objektů. Pytle dostanou občané na základě ţádosti postoupené na obecní úřad zdarma. Naplnění
pískem a rozvoz do jednotlivých domů provedou pracovníci obce. Ţádám občany, kteří chtějí vyuţít
nabídky, aby předloţili své poţadavky na počet pytlů na obecní úřad.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Informace pro čtenáře místní knihovny
Knihovna je přestěhovaná ze ZŠ Bohuslavice do nových prostor Obecního domu. Nová
otevírací doba je:
Pondělí:
12.30 - 17.00 hodin
Středa:
12.30 - 17.00 hodin
Čtvrtek:
11.30 - 15.30 hodin
V knihovně jsou tzv. výměnné soubory (knihy z Opavské knihovny), které jsou u nás
jeden rok, kaţdé 2-3 měsíce se doplňují o nové knihy. V kaţdém souboru jsou knihy jak pro
dospělé, tak i pro děti (beletrie i naučné).
Marie Miková, knihovnice

Svoz velkoobjemového odpadu
V sobotu 18. září se konal uţ pošesté svoz velkoobjemového odpadu, který je
organizován centrálně od kulturního domu. Mnoţství odvezeného odpadu bylo opět vyšší neţ
ve stejnou dobu v loňském roce. Chtěl bych poděkovat spoluobčanům za dodrţování pravidel
při sběru odpadu.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta
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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/.

Organizace základní školy - školní rok 2010-2011
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1.

 Základní škola a mateřská škola Bohuslavice je tvořena: základní školou, mateřskou školou,
školní druţinou a školní jídelnou.
 Celé zařízení má 35 zaměstnanců.
 V letošním roce základní školu navštěvuje 176 ţáků.
 Školní druţina má 1 oddělení a je zde zapsáno 30 dětí.
 Ve škole bude působit 14 pedagogických pracovníků (13 učitelů, l vychovatelka ŠD).
 Chod školy zajišťuje 5 správních zaměstnanců (ekonomka, školník, 3 uklízečky).

2. ÚDAJE O POČTECH
Roč.

1.

2.

3.

4.

5.

1.-5.

6.

7.

8.

9.

6.-9.

1.-9.

Celkem
Dívky
Hoši
Dojíţď.

18
8
10
10

26
14
12
6

19
9
10
7

15
4
11
7

21
11
10
4

99
46
53
34

18
6
12
4

24
11
13
7

17
10
7
5

18
10
8
4

77
37
40
20

176
83
93
54

3. TŘÍDNICTVÍ A FUNKCE
1. stupeň






1. tř. –
2. tř. –
3. tř. –
4. tř. –
5. tř. –

Mgr. Zdeňka Birtková (18 ţáků)
Mgr. Lenka Lasáková (26 ţáků)
Monika Valachová (19 ţáků)
Mgr. Gabriela Prchalová (15 ţáků)
Mgr. Nikola Jarošová (21 ţáků)

2. stupeň





6. tř. –
7. tř. –
8. tř. –
9. tř. –

Mgr. Andrea Kupková (18 ţáků)
Mgr. Pavel Pinďák (24 ţáků)
Šárka Hulvová (17 ţáků)
Mgr. Zuzana Prokšová (18 ţáků)

Výchovná poradkyně:
Koordonátorka prevence:
Správkyně ICT:
Vychovatelka ŠD:
Zástupkyně ŘŠ:
Ředitelka ZŠ:

Mgr. Lucie Komárková
Mgr. Andrea Kupková
Mgr. Karla Poštulková
Jana Suchánková
Mgr. Irena Václavková
Mgr. Dagmar Fojtíková
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4. UČEBNÍ PLÁN
1.stupeň
1. – 5. ročník

Předmět
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Inf.a kom.technologie
Matematika a její aplik.
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a svět práce
Tělesná výchova
Volitelné předměty
7., 8., 9. tř. (ţáci volí 1 z nich)
Druhý cizí jazyk
Sportovní výchova
8., 9. tř. (ţáci volí 1 z nich)
Počítačová grafika
Konverzace v AJ
Základy administrativy
Týdenní dotace povinných předmětů
Nepovinné předměty
Náboţenství
Environmentál. výchova

2.stupeň
6. – 9. ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8
5
2
1
1
1
2

9
5
2
1
2
1
2

8
3
5
3
1
1
1
2

8
3
4
2
2
1
2
1
2

7
3
1
4
2
2
1
2
2
2

4
3
1
4
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2

4
3
1
4
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2

4
3
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

4
3
1
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1

1

20

22

24

25

26

28

30

32

32

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

5. TERMÍNY PRÁZDNIN











Období školního vyučování začalo ve středu 1. září 2010.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny jsou pro okres Opava stanoveny v termínu 28. 2. – 6. 3. 2011.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy

říjen 2010
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
A – muţi
Po prvních dvou zápasech sezóny, které se nám mimořádně vyvedly a skončily naším zaslouţeným
vítězstvím, nastal výkonnostní útlum. V dalším zářijovém utkání jsme nastoupili opět na domácím hřišti
proti fotbalistům Slavkova. Tým soupeře byl pohyblivější a po zásluze se ujal vedení. Ještě do přestávky se
nám podařilo vyrovnat brankou Michala Strýčka. Ve druhé půli hosté pokračovali ve výborném výkonu a
po zbytečném vyloučení Tomáše Pohorelliho vstřelili vítěznou branku a odvezli si překvapivé, ale
zaslouţené vítězství.
SK Bohuslavice – TJ Sokol Slavkov 1 : 2
Branka: Michal Strýček
Následující týden jsme sehráli mistrovské utkání v Krásném Poli. Obě muţstva předváděla fotbal nevalné
úrovně. Po bezbrankovém poločase jsme byli v úvodu druhého poločasu lepší, ale vytvořené šance jsme
nevyuţili. Následoval trest. Po rozehraném kopu jsme hlavou inkasovali gól, na který jsme do konce utkání
nebyli schopni odpovědět a zápas jsme prohráli.
TJ Sokol Krásné Pole – SK Bohuslavice 1 : 0
V dalším kole nás čekal tradiční a velmi silný soupeř z Kobeřic. Utkání se hrálo za neustálého deště, ale
vynikající úrovni to příliš neuškodilo. Úvod zápasu patřil domácím, kteří si vytvořili několik příleţitostí.
První gól do hostující branky padl v 19. minutě. Po krásném uvolnění a centru Tomáše Štefka se střelecky
prosadil Radek Dihel. Hosté do poločasu vyrovnali hru, ale nevytvořili si váţnější příleţitost. Po přestávce
pokračoval oboustranně výborný fotbal, kterému nechyběly ani čisté gólové příleţitosti na obou stranách.
Nejprve domácí neproměnili „tutovku“. Následoval protiútok, faul domácích v pokutovém území a penalta
pro hosty. Hráč Kobeřic však vysoko přestřelil branku. Po dalších šancích domácích a závaru hostů, při
kterém během chvilky dvakrát trefili břevno, následoval faul v šestnáctce a penalta pro domácí. K míči se
postavil Tomáš Buchta a nekompromisně zvýšil na 2 : 0. V závěru utkání ještě trefil Tomáš Štefek tyč, ale
výsledek uţ se neměnil. Po dobrém výkonu a také „trošce“ štěstí jsme opět získali tři body. Ve velmi
vyrovnané tabulce je první muţstvo s desíti body na 5. místě I. A třídy.
SK Bohuslavice – Sokol Kobeřice 2 : 0
Branky: Radek Dihel, Tomáš Buchta
B – muţi
SK Bohuslavice „B“ – Slávia Píšť „B“
2:2
FK Velké Hoštice „B“ - SK Bohuslavice „B“
0:3
SK Bohuslavice „B“ - Sokol Kobeřice „B“
2:4
TJ Háj ve Slezsku „B“ - SK Bohuslavice „B“
0:3
Po sedmi odehraných zápasech má naše béčko 8 bodů a je na 8. místě tabulky III. třídy.
Dorost
SK Bohuslavice - Slávia Píšť
4:1
Sokol Sluţovice - SK Bohuslavice 0 : 3
SK Bohuslavice – TJ Vřesina
4:3
Dorostenci podávají v letošní sezóně velmi dobré výkony. Po šesti odehraných utkáních jsou s 13 body na
4. místě.
Ţáci
SK Bohuslavice – Sokol Štěpánkovice
1:2
SK Bohuslavice – Slávia Píšť
1:3
Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice
8:1
SK Bohuslavice – TJ Vřesina
2:3
Sokol Hať - SK Bohuslavice
1:0
Ţákům se po odchodu starších chlapců nedaří a zatím nezískali ani bod.
Pavel Dominik
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Řádky z kultury
Pozvánka
váţení spoluobčané, srdečně Vás zvu v sobotu 9. 10. 2010 do sálu KD v Bohuslavicích na kulturní
představení u příleţitosti návštěvy druţební obce Závaţné Poruby.
Program: od 16.00 hod. - Prohlídka výstavy obce Závaţná Poruba - dřevořezby, olejomalby, výšivky,
výrobky z kůţe, exponáty informačního centra.
Vystoupení ţáků z Bohuslavic + taneční vystoupení.
Vystoupení ţáků ze Závaţné Poruby.
Vystoupení folklórního souboru Poludnica.
od 19.00 hod. - Společenský večer s hudbou - hraje p. Barč a p. Prengl.
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
Ing. Kurt Kocián

Poděkování
Rád bych poděkoval chrámovému sboru a souboru Vlašanky, kteří nás velmi potěšili svým
vystoupením při oslavě našeho významného jubilea – zlaté svatby. Dále moc děkujeme všem, kteří
nám zaslali k tomuto jubileu blahopřání.
p. Erhard Kocur

Náboţenský ţivot (30)
V říjnu oslaví svátek všichni Lukáši. A bude jich v naší obci docela dost. Takţe si dnes povíme,
po kom Lukášové nosí své jméno. Lukáš pravděpodobně pocházel z Antiochie (dnes Sýrie). O jeho
původu a narození není nic známo. Snad jen tolik, ţe se narodil ještě před Jeţíšem. Povoláním byl
lékař a byl pohan. Kdy a jak se stal křesťanem, rovněţ nevíme. Ale víme, ţe okolo roku 50/51 po Kr.
se připojil ke sv. Pavlovi na jeho misijních cestách. Pavla si velmi váţil a byl s ním ve Filipech,
Jeruzalémě i v Římě aţ do jeho mučednické smrti. Po smrti Pavlově působil na řeckém Peloponésu a
tam napsal své Evangelium a Skutky apoštolské. Oba jeho spisy byly zařazeny v Bibli do Nového
zákona. Podle podání zemřel pokojnou smrtí ve věku 84 let. Jeho ostatky byly ve čtvrtém století
vyzvednuty z hrobu a pochovány v neobyčejně vzácném alabastrovém sarkofágu v Padově v kostele
sv. Justýny. K jeho hrobu jej přicházejí uctívat tisíce věřících. Není toho mnoho, co o Lukášovi víme.
Je nám však o to vzácnější, ţe nám zanechal věrohodné dokumenty o ţivotě Krista a jeho působení ve
třetím Evangeliu a o ţivotě prvotní církve a působení apoštolů po Jeţíšově smrti a zmrtvýchvstání.
Svatý Lukáš je patronem lékařů a řezníků, také knihařů a malířů, sochařů a notářů. Za svého patrona si
ho zvolila i evropská města Bologna, Padova a Reuthlingen. Jeho nejčastější zobrazení je s býkem.
Takto ho můţeme vidět i v našem kostele na prvním bočním oltáři vpravo. Často ho lze na obrazech
vidět, jak maluje obraz Matky Boţí, Panny Marie, coţ ukazuje na jeho uctivý vztah k ní. O jeho
mimořádném vztahu k Matce boţí svědčí i to, ţe ve dvou kapitolách svého evangelia se podrobně
zmiňuje o ţivotě Panny Marie. Všichni Lukášové oslaví svátek 18. října. Přeji vám, aby vás váš patron
provázel vaším ţivotem a přimlouval se za vás.
Leo Dominik, kronikář obce
Zpravodaj obce Bohuslavice č. 214, říjen 2010 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně
Za obsah inzerce odpovídá inzerent.
Redakce není povinna zveřejnit jakýkoliv příspěvek.
Redakční rada: Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Ing. Jiří Kocián, Eva Ilková
Redakce a grafické zpracování: Eva Ilková
Kontakt na redakci: email – Fotoeva7@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 29. října 2010
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Společenská kronika – naši jubilanti v říjnu 2010
Kocián Erhard
Štefková Alţběta
Ostárek Ladislav
Theuer František
Stočková Hedvika
Bennek Jiří
Tomíčková Hedvika
Gaida Petr
Fojtíková Henriet
Obrusníková Ingeborg
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání v kruhu svých blízkých.
V měsíci říjnu 2010 oslaví významné společné ţivotní jubileum, diamantovou svatbu,
manţelé Adéla a Erhard Kociánovi.
V tomto měsíci oslaví i půlstoletí společného ţivota – zlatou svatbu - manţelé Anna a
Heribert Skrochovi, Edeltrauda a Leonard Křiţákovi, a Adelheida a Jan Vitáskovi. Všem
manţelským párům přejeme především pevné zdraví, hojnost Boţího poţehnání a další
spokojená společná léta.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa: 7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
Webová stránka školy: www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
mistostarosta@bohuslaviceuhlucina.cz
jana.janosova@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
Redakce e-mail:
fotoeva7@gmail.com
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Další fotografie naleznete na: www.bohuslavice.eu, www.unasdomastudio.estranky.cz

