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Váţení spoluobčané,
babí léto, které jsme si uţívali v září, se
k radosti nás všech přesunulo i do října. A tak jsme
si krásné slunečné dny, které nám daly
zapomenout na letošní nepříznivé deštivé jaro i
léto, uţívali i v měsíci říjnu.
Krásné chvíle jsme spolu s dvaceti sedmi
rodiči proţívali při tradičním vítání nových malých
občánků do společenství občanů naší obce
v sobotu 22. října. Na toto vítání jsme rozeslali
celkem dvacet devět pozvánek a pouze dvě rodiny
se omluvily. Od posledního vítání v minulém roce
se u nás narodilo rekordních dvacet devět dětí. Pro
srovnání uvádím počty za poslední roky (2006 –
23 dětí, 2007 – 16 dětí, 2008 – 14 dětí, 2009 - 25
dětí, 2010 – 21 dětí). A ještě dva zajímavé údaje.
Podle evidence se nejvíce dětí v obci narodilo
v roce 1974 – 38 dětí a nejméně v roce 2003 – 6
dětí. Rodičům jsem popřál hodně radosti, ţivotních
sil i trpělivosti při výchově dětí.
V měsíci
říjnu
se
na
pozvání
římskokatolické farnosti a města Kravaře uskutečnilo tradiční Setkání chrámových sborů měst a
obcí Hlučínska. Na tomto setkání, tak jako kaţdoročně, vystoupil i náš chrámový sbor, který
nacvičenými spirituály přinesl změnu do tradičního repertoáru sborů. Děkuji touto cestou všem
členům chrámového sboru a zejména sbormistryni Mgr. Marii Kotzurové za mnoho hodin
náročného nácviku a příprav i za krásnou reprezentaci naší obce na setkání chrámových sborů
v Kravařích.
Poslední sobotu v říjnu se uskutečnilo v ostravském hotelu Imperial finále Moravy a Slezska
v soutěţi MISSIS 2012, ve kterém se umístila na vynikajícím čtvrtém místě Mgr. Gabriela
Prchalová se svou dcerou Markétkou. Děkuji za úspěšnou reprezentaci obce a přeji co nejlepší
umístění ve finále celé České republiky.
Mimořádnou odezvu u vás občanů měl sběr oděvů, bot, lůţkovin a hraček, který jsme
zorganizovali pro Diakonii Broumov. Nasbíraných věcí bylo plné nákladní auto a věřím, ţe ještě
dobře budou dále slouţit těm, kteří potřebují pomoc. Děkuji pracovnicím obce Marii Mikové a Janě
Janošové za zajištění sběru v mimopracovní době.
V listopadu jsme se hned v prvním týdnu setkali na hřbitově a uctili památku zesnulých. Za
obec jsme poloţili věnce padlým ve světových válkách a v kapli na hřbitově si připomněli dvacet
pět spoluobčanů, se kterými jsme se rozloučili v průběhu roku.
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V polovině listopadu odlétá náš spoluobčan Tadeáš Kriebel do daleké Brazilie na Mistrovství
světa v šachu. Bude tam reprezentovat jak Českou republiku, tak naší obec Bohuslavice. Mladému
šachistovi přeji za nás za všechny v těţké světové konkurenci co nejlepší umístění.
V sobotu 12. 11. 2011 se představí v sále kulturního domu rodinným příslušníkům a hostům
se svým tanečním uměním absolventi tanečního kursu pro pokročilé. A hned další sobotu pořádá
Ondřej Šebestík se skupinou mladých příznivců rocku další ročník Bohuslavického rockobití.
V neděli 20. 11. 2011 zveme do sálu kulturního domu především rodiče s dětmi, ale i ostatní
příznivce amatérského divadla na divadelní představení „Prajzské ambasády“ Sůl nad zlato.
Vyvrcholením listopadových kulturních akcí je tradiční výstava perníkářů a perníkářek
z Bohuslavic „Kouzlo a vůně perníků“, tentokrát na téma „Od Bohuslavic do Betléma“, která se
uskuteční ve dnech 26. a 27. 11. 2011. U příleţitosti této výstavy provedeme i slavnostní
zprovoznění a vysvěcení rekonstruovaného kulturního domu.
Srdečně vás zvu na výše jmenované akce. Vaše hojná účast bude tou největší odměnou.
Vyuţívám této příleţitosti a zároveň vyslovuji poděkování všem pořadatelům a organizátorům
vyjmenovaných akcí za jejich aktivity a iniciativu.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
Obec Bohuslavice a Klub bohuslavických pernikářů zvou všechny na 6. výstavu

KOUZLO A VŮNĚ PERNÍKU
téma výstavy:

Z BOHUSLAVIC AŽ DO BETLÉMA

Své výrobky představí perníkáři a perníkářky z naší obce.
Výstava se bude konat ve dnech 26. a 27. 11. 2011 v době od 15.00 hod do 19.00 hod v sále
Kulturního domu v Bohuslavicích

Jak je již u nás tradicí i letos bude součástí výstavy „JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL“
Spolek včelařů
Prodej medu, medoviny, výrobky z včelího vosku, ukázka
zdobení perníků a výroba svíček z včelího vosku.
Slezská tvorba Opava
Ukázka zdobení a prodej skleněných vánočních ozdob.
Klub paličkované krajky
Vánoční ozdoby z paličkované krajky, drátkované šperky.
Ostatní nabídka
Adventní věnce, vánoční přání – pergamano, ručně
malovaná trika, drátkované a tepané šperky, keramické a
textilní výrobky z chráněné dílny, domácí koláče a
samozřejmě medové perníky.
V banketní místnosti bude opět „Adventní dílna pro děti i dospělé“.
Slavnostní otevření Kulturního domu a zahájení výstavy – 26. 11. 2011 v 15.00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2011 v 17.00 hod.
Občerstvení zajištěno
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém 11. jednání dne 10. 10. 2011 zabývala následující problematikou:
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvková organizace - hospodaření školy, návrh rozpočtu na rok 2012,
investiční výstavba a opravy majetku v roce 2012, činnost rady školy, personální zajištění, zapojení dětí
do krouţků, MŠ umístění dětí předškolního věku, prémiové ukazatele ředitelky.
4. Výsledky hospodaření obce za 01 – 09/2011.
5. Daňové příjmy 01 - 09/2011.
6. Rozpočtové opatření č. 3/2011.
7. Přijetí účelové neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku SDH ve výši 7.200,- Kč.
8. Předvolání na jednání Okresního soudu v Opavě.
9. Investiční výstavba – stavby:
 Zateplení a stavební úpravy KD Bohuslavice, informace z průběhu stavby.
 Rekonstrukce chodníků v úseku kostel - KD, SOD schválena, přejímka staveniště.
 Místní rozhlas – výsledky výběrového řízení, SOD schválena, přejímka staveniště.
 Doplnění dětského hřiště za samoobsluhou.
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, oprava vstupního schodiště a terasy MŠ.
 Oprava komunikace Poštovní, výsledky výběrového řízení.
 Dům seniorů – probíhá vyhodnocování dotazníkového šetření.
 Čištění a opravy kanalizace Na Svahu.
 Akceptace projektů „Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ v obci Bohuslavice vč. výměny
zdroje vytápění“.
 Projekt na demolici RD 208, smlouva na vypracování projektu, ţádost na demolici na stavební úřad.
 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene uloţení kabelu přípojky pro (RD Veselý),
(RD Blokša) a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 1508/1, ul. Bolatická.
 Informace o jednání kontrolního dne na akci Komplexní pozemkové úpravy.
10. Organizační věci:
 Zaměstnání Pavla Drastika na dobu určitou do 31. 12. 2011, navýšení úvazku u Martiny Newrzelové
v říjnu 2011, přijetí Ivety Kubíkové na VPP do 28. 2. 2011.
 Ukončení dohody o provedení práce na výkop hrobů, zajištění výkopu hrobů p. Jiřím Ječmínkem na
základě ţivnostenského listu, uzavření smlouvy o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti
v Bohuslavicích.
 Čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těţbou.
 Zaloţení Klubu seniorů, účast na akci Kluby klubům, beseda s MUDr. Mokrošem.
 Nabídka RWE.
 Nabídka fy AVE na sběr velkoobjemového odpadu.
 Pronájem hrobů.
 Výpověď nájmu nebytových prostor v obj. Hospodářské budovy, návrh na sníţení nájmu.
 Zahájení činnosti fotokrouţku, ved. Jakub Boček.
 Vítání nových občánků, Setkání chrámových sborů, předplatné na divadelní představení v Opavě.
 Ţádost o dotaci SPCCH Dolní Benešov.
 Ţádost římskokatolické farnosti o dotaci na rok 2012 na opravu fresek.
 Ţádost o dotaci na provoz Linky bezpečí.
 Provoz LOCAL TV PLUS.
 Program 8. jednání obecního zastupitelstva dne 27. 10. 2011.
 Nominace zástupců obce do nové školské rady.
 Páchání trestné činnosti a krádeţe v obci, jednání starosty s Policií ČR.
 Organizace a zajištění výstavy “Kouzlo a vůně perníků“ ve dnech 26. a 27. 11. 2011.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém 8. jednání dne 27. října 2011 usnesení č.:

11/8
a) Za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Roberta Lasáka a Štěpánku
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

Češlovou a za členy návrhové komise Radka Kotzura, MVDr. Martina Ostárka a Mgr. Pavla
Dominika.
Program 8. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice:
V přípravných materiálech byli zastupitelé seznámeni s výsledky hospodaření obce Bohuslavice
za období I. – IX. 2011. Celkové příjmy za 01 - 09/2011 činily 22.335.676,84 Kč. Zůstatek z
roku 2010 byl 4.018.748,67 Kč. Celkové příjmy za 01- 09/2011 vč. zůstatku z roku 2010 činily
26.354.425,51 Kč. Celkové výdaje za 01- 09/2011 13.564.402,65 Kč. Peněţní zůstatek k 30. 9.
2011 byl ve výši 12.790.022,86 Kč, z této částky činil zůstatek na běţném účtu 12.734.327,86
Kč, na účtu za domovní odpad 55.695,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3.
Smlouvu o přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice.
Dodatek k SOD na stavbu „Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu Bohuslavice“.
Výběrové řízení a SoD s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., oblast Ostrava, Suvorovova
538, 742 42 Šenov u Nového Jičína na „Opravu povrchu ulice Poštovní Bohuslavice“.
Smlouvu o dílo na vypracování ţádosti o dotaci na dodávku čistícího vozidla na sníţení
prašnosti komunikací chodníků v zastavěné části obce, výsadbu zeleně v obci, na dotaci z plánu
obnovy venkova a obnovu dětských hřišť.
Název ulice Chuchelnická – parc. č. 1026/4 a (1026/2) v k. ú. Bohuslavice u Hlučína dle § 84
písm. r) Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění.
Podání ţádosti o bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 850/27, 850/42, 850/41, 850/40,
850/39, 850/38, 850/37, 850/36 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na Pozemkový fond ČR a jejich
převod z PF ČR do majetku Obce Bohuslavice v rozsahu dle schváleného Územního plánu
obce Bohuslavice.
Přijetí pozemku p. č. 1554/11 o výměře 81 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku obce
Bohuslavice od Jana Hrušky, K Velkému Dvoru 391, Bohuslavice jako daru a uzavření darovací
smlouvy na pozemek p. č. 1554/11.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice vzalo na vědomí m. j.:
• Návrh rozpočtu Obce Bohuslavice na rok 2012.
• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice na rok 2012.
• Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta obce

Ochrana ţivotního prostředí
Tak jako kaţdoročně, tak i letos přicházím na podzim při zahájení topné sezóny
s výzvou pro všechny občany obce na ochranu našeho ţivotního prostředí, zejména čistotu
ovzduší. Měli bychom si uvědomit, ţe nejvyšší hodnotou pro nás všechny je zdraví, ne
úspora spalováním méně hodnotného paliva nebo v některých křiklavých příkladech i
různého odpadu a tím podstatné zhoršení kvality ovzduší. O tom, ţe si varování nebereme
k srdci svědčí statistika, která říká, ţe se počet dětských alergiků u nás neustále zvyšuje a
dosahuje uţ více jak 30 %. A podobná situace je i u dospělých. Strmý nárůst mají i
onkologická onemocnění. Uvědomme si, ţe za ušetřené peníze si ztracené zdraví nekoupíme.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Instalace bezdrátového rozhlasu v obci
V prvním týdnu listopadu bude instalován nový bezdrátový rozhlas v celé zastavěné
části obce. Součástí díla je i demontáţ původních ampliónů a kabeláţe.
Základem rozhlasu je bezdrátová ústředna, jejíţ součástí je modul vysílače, anténa,
ovládací software, myš, klávesnice, monitor, modul přehrání posledního hlášení do mobilu,
upload hlášení na www stránky obce, montáţ a montáţní materiál. Jedná se o multifunkční
zařízení, které bude slouţit nejen k předávání informací občanům, ale také varování při
poţárech, povodních a jiných krizových situacích. Součástí zařízení je i obousměrný provoz
a rozhraní Multiconnect, který nejen posílá zpět informace o stavu baterie, napájení a
funkčnosti hlásičů, ale umoţňuje i napojení jakéhokoliv čidla s výstupem pro průmyslový
standard (hladiny toků, stav ovzduší, kamerový systém atd.). Celé vysílací pracoviště bude
zálohováno záloţním akumulátorem pro případ výpadku napájení z elektrické sítě. Ovládací
část bude tvořena počítačem s nainstalovaným ovládacím softwarem. Systém bude vybaven
telefonním vstupem, přes který bude moţno bezdrátový rozhlas ovládat z libovolného
pevného nebo mobilního telefonu. Rovněţ bude systém umoţňovat vzdálené síťové
ovládání. Bezdrátové hlásiče s tlakovými reproduktory budou rozmístěny na stávajících
sloupech po celé obci tak, aby byla dobrá slyšitelnost v kterémkoliv místě zastavěné části
obce. Hlásiče budou napájeny z rozvodu veřejného osvětlení. Pro případ výpadku elektrické
energie bude záloţní akumulátor zajišťovat provoz min. 7 dnů. Hlásiče budou dále vybaveny
modulem optické signalizace stavů s identifikací závad a budou mít nastavitelnou hlasitost.
Dodavatelem bezdrátového rozhlasu je firma BÁRTEK ROZHLASY s. r. o. Valašské
Meziříčí. Na pořízení získala obec dotaci z prostředků Místní akční skupiny Hlučínsko.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Oprava povrchu ulice Poštovní, Oprava chodníků a vjezdů
podél ul. Opavské v úseku kostel - kulturní dům
V měsíci listopadu hodláme zahájit realizaci výše uvedených stavebních prací.
Vypracování potřebné projektové dokumentace, administrativní náročnost, zajištění
stanovisek všech dotčených subjektů a vyhlášení veřejné soutěţe zapříčinily posun zahájení
těchto prací aţ do listopadu. Stavby budou realizovány, jen pokud to počasí dovolí a
v takovém rozsahu, aby byla zajištěna kvalita, nebyla ohroţena bezpečnost a mohlo dojít
v případě neočekávaného zhoršení počasí k okamţitému přerušení. Na opravu povrchu ul.
Poštovní byla ve výběrovém řízení vybrána firma SWIETELSKY stavební s. r. o. s cenou ve
výši 1.126 tis. Kč a zárukou za jakost 60 měsíců. Ve výběrovém řízení na opravu chodníků a
vjezdů podél ul. Opavské byla vyhodnocena na prvním místě firma METROSTAV a. s.
Praha s cenou ve výši 1.333 tis. Kč a zárukou v délce 120 měsíců.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Oznámení o změně adresy Charity Hlučín
S účinností od 1. listopadu 2011 naleznete nové sídlo Charity Hlučín na adrese U
Bašty 275, 748 01 Hlučín. Na této adrese budou od uvedeného data sídlit také všechny
sluţby, které byly doposud v budově bývalé knihovny na Mírovém náměstí 19/18. Jedná se o
ošetřovatelskou, pečovatelskou a asistenční sluţbu, půjčovnu pomůcek. Rovněţ právní
poradna bude fungovat na adrese U Bašty 275, 748 01 Hlučín.
Charita Hlučín
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Výsadba zeleně v obci
Jednou z cest jak sníţit
znečištění ovzduší je výsadba
zeleně v obci. Mohlo by se zdát, ţe
v posledních letech postupujeme
úplně opačně a zeleň v obci spíše
odstraňujeme. Bohuţel jsme museli
v zastavěné části obce přistoupit ke
kácení stromů, které vyvolalo i
kritické
připomínky.
Při
povolování jsme vyhodnocovali
kaţdý strom. Schválili jsme pokácení nevhodně zasazených stromů rostoucích
v bezprostřední blízkosti objektů základní a mateřské školy, které zvedaly základy objektů a
narušovaly podlahy. V areálu sportovního klubu byly zase pokáceny přestárlé stromy, které
ohroţovaly bezpečnost návštěvníků areálu a několikrát poškodily elektrické vedení. Tyto
zásahy do zeleně jsme plánovali nahradit novou výsadbou, na kterou jsme vypracovali ţádost
o dotaci na Státní fond ţivotního prostředí. Dotace nám však nebyla přidělena a proto ji na
jaře příštího roku budeme znovu uplatňovat. Nová výsadba zeleně se však na našem katastru
letos nezastavila. Ing. Karel Veverka vysadil na svém poli nad Kafarňou 1.200 stromů a
keřů. Dále Kamenolomy ČR s.r.o., které v současné době těţí písek v pískovně na našem
katastru, v letošním roce v rámci sanace a rekultivace pozemků dotčených těţbou vysadí
17.300 ks borovic lesní a 9.290 ks dubu letního.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Z činnosti Klubu seniorů
V pátek 28. 10. 2011 proběhlo jiţ
třetí setkání seniorů. Jednomyslně bylo
prohlášeno, ţe dnem 28. 10. 2011
oficiálně začíná činnost našeho klubu a
to pod názvem „Senior klub“.
Bylo zvoleno pětičlenné vedení
klubu, v jehoţ čele stanula paní Krista
Kocurová. Setkání proběhlo ve velmi
přátelské pohodě, ke kterému přispěl i
starosta obce Ing. Kocián. Během
rozpravy, jak strávit společné chvíle a
jak usměrnit samotnou činnost klubu, padla spousta nápadů, podnětů a návrhů. Hlavním
úkolem nejbliţšího období je účast Senior klubu na Vánočním jarmarku.
Příští setkání proběhne jiţ 18. 11. 2011 v obřadní síni Obecního domu. Byla přislíbena
účast pana MUDr. Mokroše, který osvětlí záměr a provoz ordinace praktického lékaře u nás.
Věříme, ţe se tohoto setkání zúčastní co největší počet seniorů z Bohuslavic.
Přijďte mezi nás, potřebujeme nové nápady a elán do další práce.
Vedení Senior klubu
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Historie pekáren v Bohuslavicích
V prvním čísle vlastivědného časopisu Hlučínsko, zaměřeného na tradice pečení
chleba na Hlučínsku, jsme se mohli dočíst o pekaři Josefu Jelenovi, který před tím, neţ se
stal významným pekařem v Hlučíně, pekl chleba v pronajaté pekárně v Bohuslavicích. Dále
bylo uvedeno, ţe v té době byly v Bohuslavicích tři pekárny. Jaká byla jejich historie, to se
dozvíte v následujícím příspěvku.
Josef Jelen si pronajal pekárnu od rodiny
Postulků v létech 1924 aţ 1928. V dnešním domě na
Opavské č. 240, ve kterém je v současné době
prodejna Vejily, byla pekárna. Svoji provozovnu tam
měl i obuvník Robert Postulka a obchod se
smíšeným zboţím Anna Postulka. Po odchodu
Josefa Jelena do Hlučína pekl v pekárně Hubert
Postulka (ročník 1910), který se pekařskému řemeslu
vyučil v Opavě. V období druhé světové války, kdy
musel narukovat, pekla sestra Antonie Postulka. Na
jaře 1945 při bombardování Bohuslavic sovětským
letectvem zasáhla dům bomba. Po válce byl dům
opraven a pekárna byla znovu uvedena do provozu.
Provoz byl ukončen v roce 1950 zrušením ţivnosti
na příkaz komunistů a Hubert Postulka odchází
pracovat do znárodněné pekárny Josefa Jelena do
Hlučína. Zařízení pekárny bylo v domě zrušeno
v roce 1972 v rámci rekonstrukce vnitřních prostor.
Pekař Hubert Postulka zemřel v roce 1993.
Druhou pekárnu v Bohuslavicích
provozoval rovněţ pekař Postulka, ale
je to pouze shoda jmen. Jan Postulka,
který vybudoval v koupeném domě č.
205 u kostela Nejsvětější Trojice
v Bohuslavicích pekárnu, pocházel
z Bělé. V domě je dnes umístěna
restaurace, penzion, večerka a prodejna
Eso. Nejprve v řemesle pokračoval jeho
syn Josef Postulka (ročník 1903), který
však v roce 1933 odešel do Německa.
Štafetu převzal jeho bratr, Teodor
(ročník 1905), který byl vyučen
řezníkem a pracoval v Petřkovicích. Pohotově se podruhé vyučil pekařem a převzal pekárnu
po svém bratru. Pekl aţ svého odchodu na bojiště druhé světové války. V době války pekla
v pekárně jeho manţelka Jenovefa společně s německými vojáky, kteří slouţili na letišti v
Bohuslavicích. Po válce byl pekař Teodor Postulka několikrát vězněn. V pečení se proto
střídal se svou manţelkou. Provoz pekárny byl násilně ukončen komunisty, na jejichţ příkaz
byla pekárna obsazena a odvezeny všechny suroviny. Pekař Teodor odešel pracovat do
Armaturky v Dolním Benešově a později do Teplotechny v Ostravě. Pekárnu však
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provozoval i nadále po pracovní době a později v důchodě. Pekl hlučínské koláče a zákusky,
provozoval i cukrárnu, ve které vyráběl i zmrzlinu, na kterou se ještě někteří ţijící pamětníci
dobře vzpomínají. Zařízení pekárny bylo i v tomto domě zrušeno na konci sedmdesátých let
při rekonstrukci vnitřních prostor na bytové účely. Teodor Postulka zemřel v roce 1978.
A poslední, nejdéle slouţící pekárnu, situovanou u dnešního rodinného domku na ul.
Opavské č. 11 provozoval Jan Wittasek. Narodil se ve mlýně v Bělé v roce 1915. Pekařem
se vyučil v Opavě. V roce 1936 se oţenil s Annou Jurečkovou, dcerou pekaře z Bolatic a
koupili si dům s pekárnou od rodiny Solichů. V domě si zřídili i obchod, který provozovala
manţelka. I Jan Wittasek
musel, tak jako všichni muţi
z Hlučínska, narukovat na
bojiště druhé světové války. A
stejně jako v jiných případech
i
Wittaskovou
pekárnu
provozovala v době války
manţelka Anna s Anastázií
Krieblovou,
kterou
si
vyhledala na pomoc. Pekař Jan
Wittasek po návratu ze zajetí
ve Francii se znovu chopil
pekařského řemesla aţ do
vynuceného zastavení činnosti
komunisty
po
únorové
revoluci. Odchází péct do znárodněné pekárny v Dolním Benešově a manţelka Anna
prodávat nejdříve do obchodu paní Freiové a později do prodejny p. Jurčíkové a textilu.
Zařízení pekárny však bylo ještě dlouho vyuţíváno k pečení svatebních a odpustových
koláčů a ze strategických důvodů muselo být funkční aţ do roku 1990. Poté bylo postupně
demontováno a odváţeno do pekáren v Dolním Benešově a Bolaticích i na výrobu maltových
směsí v ostravské šamotárně. Jan Wittasek zemřel v roce 1997.
I po ukončení činnosti pekáren
komunisty v Bohuslavicích jsme si
mohli pochutnat na chlebu a pečivu
pečeném rukama bohuslavických
pekařů Janem Wittaskem a Erhardem
Bulou (ročník 1928) a pracovnicemi
Annou
Rýparovou,
Adélou
Kociánovou, Růţenou Hoferkovou a
dalšími, ale uţ z mladší generace,
z dolnobenešovské pekárny.
Podle vyprávění rodinných příslušníků
zpracoval
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Knihovna
Ţádám čtenáře knihovny, kteří dosud nemají zaplacen příspěvek za r. 2011, aby
poplatek za knihovnu zaplatili do konce listopadu. Rovněţ prosím o včasné vrácení knih do
knihovny - půjčovní doba knih je maximálně 2 měsíce!
Marie Miková, knihovnice
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Nabízím výpomoc v domácnosti 1 – 2 x týdně, úklid, nákup a jiné.
Informace na telef. čísle 606 719 010.
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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/.

ZÁJMOVÉ KROUŢKY ZŠ BOHUSLAVICE – školní rok 2011/2012
Název krouţku

Konání krouţku

Vedení krouţku

Keramika
Sborový zpěv
Školní časopis
Příprava k přij. zkouškám z M
Internet
Příprava k přij. zkouškám z ČJ
Cvičení z českého jazyka
Taneční krouţek
Tajemství chemie
Ruský jazyk
Florbal (I. st.)
Sportovní krouţek I (II. stupeň)
Sportovní krouţek II (II. stupeň)

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pátek
Úterý
Čtvrtek
Středa
Středa
Středa
Úterý
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

p. Mgr. Lasáková
p. Mgr. Prchalová
p. Mgr. Poštulková
p. Mgr. Poštulková
p. Mgr. Poštulková
p. Mgr. Prokšová
p. Mgr. Prokšová
p. Mgr. Václavková
p. Mgr. Kupková A.
p. Mgr. Kupková Š.
p. Mgr. Pinďák
p. Mgr. Pinďák
p. Mgr. Pinďák

- 13,00
- 13,45
- 13,45
- 7,00
- 7,00
- 13,45
- 7,00
- 13,45
- 14,00
- 13,45
- 13,45
- 13,45
- 13,45

Naše škola slavila Hallowen
V pondělí 24. 10. se naše
škola ráno doslova rozsvítila.
Ţáci, s pomocí rodičů, doma
pilně vyřezali a nazdobili dýně,
které přinesli do školy na
výstavu. Sešlo se 56 exemplářů
různých tvarů, velikostí a
námětů. Ţáci hlasovali, která
dýně je nejpovedenější, a za
nejhezčí
výrobky
byli
odměněni.
Zároveň si ţáci 6. třídy,
ve strašidelných kostýmech,
připravili program o vzniku,
původu
a
tradici
hallowenského svátku. Děti se
pobavily, poučily a dostaly
sladkou odměnu.
Obě akce, které se u dětí setkaly s velkým ohlasem, zorganizovala paní učitelka Mgr.
Šárka Kupková, za coţ jí patří velký dík.
Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy
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Maminka z Bohuslavic uspěla ve volbě MISSIS
V sobotu 29. 10. 2011 se uskutečnilo v
Kongresovém sále hotelu Imperial Ostrava finále
Moravy a Slezska MISSIS 2012. Dvanáct
maminek, které postoupily do finále, absolvovalo
soutěţ ve třech disciplínách. V první, tajné,
musely bezprostředně reagovat na otázky
moderátora. Ve druhé, volné, se představily
společně se svými dětmi v krátkém vystoupení.
Třetí disciplínou byla moderovaná módní
přehlídka.
Všechna vystoupení hodnotila nezávislá
porota, ve které pod vedením politika a publicisty
Radka Johna zasedla místopředsedkyně vlády
Mgr. Karolina Peake, hejtman Moravskoslezského
kraje Ing. Jaroslav Palas, poslankyně Parlamentu
ČR, starosta Prahy 11 Mgr. Dalibor Mlejnský a
starosta Ostravy – Poruby Ing. Lumír Palyza,
zástupci tisku a další významné osobnosti.
Pět zvolených finalistek postupuje do
celorepublikové soutěţe, která se uskuteční v
únoru příštího roku. Na krásném čtvrtém místě se
umístila učitelka Základní školy a mateřské školy
z Bohuslavic Mgr. Gabriela Prchalová se svou
čtyřletou dcerou Markétou, která úspěšně reprezentovala svou rodnou obec Bohuslavice.
Kurt Kocián, starosta obce

Pozvánka
Ve středu 16. listopadu od 14.00 hod. proběhne v rámci knihovny společně se školní
druţinou výtvarné tvoření, kde si děti můţou vyrobit dárek, a to z fimo hmoty – kvalitní
modelovací hmota, ze které se dají vytvářet různé předměty, např. přívěsky, náušnice,
postavičky, sponky, korálky atd. Zveme tímto děti, které rády tvoří - bliţší informace v
knihovně.
Marie Miková, knihovnice

Podzimní tvoření v mateřince
Školní rok se s rokem sešel a v naší mateřské školce se opět tvořilo. Tentokrát se děti
spolu se svými rodiči pustili do podzimních výrobků. Na stolech tak vznikaly výrobky
především z přírodních materiálů – dýní, kaštanů, sušených listů. Svou fantazii pak mohly
děti zapojit i při malování či vazbě z květin. Všichni si toto krásné prosluněné odpoledne
v mateřince uţili a společně tak vyzdobili školičku do podzimního tónu. A jelikoţ se tvoření
v mateřince těší veliké oblibě jak u dětí, tak dospělých, uţ teď se můţou těšit na další, které
bude opět tradiční a to na téma Vánoce.
Eva Ilková
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
V průběhu měsíce října pokračovaly soutěţe ve fotbalu v jednotlivých kategoriích
s následujícími výsledky.
A - Muţi
Po dvou vítězstvích v průběhu září se našemu „A“ muţstvu přestalo dařit. Za celý říjen jsme
získali pouze jeden bod. V úvodu měsíce, kdy jsme prohráli velmi důleţité utkání ve
Štěpánkovicích. Další zápas na domácím hřišti proti Heřmanicím jsme prohráli vysokým rozdílem
0 : 4 a těsnou poráţkou skončilo i utkání v Kobeřicích. Jediný bod jsme získali za vydřenou remízu
s Bruntálem. Před posledními koly podzimu je naše druţstvo na nelichotivém 12. místě.
Sokol Štěpánkovice - SK Bohuslavice 4 : 2
Branky: Kocián Petr, Kušnír Lukáš
SK Bohuslavice – Heřmanice
0:4
Sokol Kobeřice - SK Bohuslavice
3:2
Branky: Gašparík 2
SK Bohuslavice – FC Slavoj Bruntál
0:0
B - Muţi
Sokol Sudice - SK Bohuslavice „B“
SK Bohuslavice „B“ - Sokol Budišovice
Sokol Kobeřice „B“ - SK Bohuslavice „B“
SK Bohuslavice „B“ – SK Komárov

5:1
8:1
2:0
0:1

Dorost
Hráči dorostu pokračovali v dobrých výkonech a před posledním kolem jim patří 4. místo.
Sokol Sluţovice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice - TJ Moravice
SK Komárov - SK Bohuslavice
TJ Háj ve Slezsku - SK Bohuslavice

1:5
1:2
3:4
2:3

Ţáci
Hráči ţákovského druţstva nezaváhali ani v posledních zápasech a celou podzimní část soutěţe
nenašli přemoţitele. Zaslouţeně jim patří 1. místo. GRATULUJEME!
SK Bohuslavice – TJ Sokol Štěpánkovice
SK Bohuslavice – Slávia Píšť

1:0
7:0
Pavel Dominik

Řádky z ledního hokeje
V uplynulém měsíci sehrálo muţstvo HC Buldoci Bohuslavice několik zápasů a zatím se
stále drţí v horní části tabulky.
Koncem září se Buldoci utkali s týmem HC Derby Kouty, který přestříleli v poměru 9:0. Po
dvoutýdenní zápasové pauze začal obdobně i duel s muţstvem HC Hlučín, v němţ se bohuslavičtí
ujali vedení 4:0. Ovšem následně se hra otočila a Hlučínu se podařilo dotáhnout a ve vypjaté
koncovce srovnat na konečných 4:4. V dalším říjnovém zápase se naši střetli s týmem HC Mexiko.
Po ne příliš vydařeném úvodu se Bohuslavice ujaly vedení a během hry, kdy padaly góly na obou
stranách, si drţely většinou dvoubrankový odstup. V závěru však soupeř dotáhl na rozdíl jediné
branky a Bohuslavice měly co dělat, aby ubránily výsledný stav 8:7.
Další na seznamu bylo utkání s týmem HC Kozmice, kdy se naši hokejisté hned v první
minutě ujali vedení. Ovšem vzápětí soupeř srovnal, coţ se opakovalo i po vstřelení druhé branky.
Našim se v průběhu utkání podařilo odskočit na tříbrankový rozdíl (6:3), ovšem soupeř těţil z brejků
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a po urputném závěru, který se stejně jako v předchozích utkáních Bohuslavicím příliš nevyvedl,
skončil tento duel nerozhodně 7:7.
Výsledky:
HC Bohuslavice - HC Hlučín
4:4
HC Bohuslavice - HC Derby Kouty
9:0
HC Bohuslavice - HC Mexiko
8:7
HC Bohuslavice - HC Kozmice
7:7
Chcete-li přijít povzbudit naše muţstvo, můţete tak učinit při nadcházejících zápasech:
29. 10. 2011 (13:30) HC Bohuslavice - HC Markvartovice
31. 10. 2011 (20:30) HC Bohuslavice - HC Otice
12. 11. 2011 (19:15) HC Bohuslavice - HC Isotra
13. 11. 2011 (13:15) HC Bohuslavice - HC Hať
24. 11. 2011 (19:15) HC Bohuslavice - HC Zábřeh
28. 11. 2011 (20:30) HC Bohuslavice - HC Horní Lhota
Více informací o AHL, veškeré výsledky, tabulku, kanadské bodování a rozpis utkání
naleznete na stránkách www.bulyarena.cz/sportoviste/ahl/.
Jan Miketa

Řádky z florbalu
Naši dorostenci hráli 2. 10. v Čeladné. Zde jsou komentáře a výsledky utkání:
FBC Frýdek Místek : FBC Bohuslavice 5 : 5 (2:2,1:2,2:1)
Sestava: v brance Lukáš Freisler a šestice hráčů v poli: Petr Cigán (c), Filip Kocur, Filip Komárek,
Lukáš Kaspar, Martin Werner a Tomáš Smolka.
Branky: Tomáš Smolka 3, Filip Kocur, Filip Komárek.
Ač jen v šesti hráčích, proti soupeři, který měl na lavičce 3 brankáře a 13 hráčů, přesto jsme
byli lepším týmem. V průběhu celého utkání jsme byli ve vedení. Tomáš nastřílel hatrick a měl další
šance, které kdyby proměnil, vezli bychom si domů tři body. Celý tým hrál výborně včetně
brankáře, který měl skvělé zákroky. Ve velmi dobrém světle se ukázal i novic Lukáš Kaspar, u
kterého vychytáme drobné chybičky, a určitě bude tahounem týmu. Frýdek vyrovnal 5 vteřin před
koncem závěrečné třetiny a pro nás to byla ztráta bodů. Našim klukům uţ v závěru docházely síly a
být v deseti lidech, určitě máme tři body. Dorostenci si poprvé oblékli dresy po našich úspěšných
juniorech a mou výzvu, aby jim neudělali ostudu, splnili téměř doslova.
Děkuji hoši!!!!
FBC Bohuslavice : FBC Ostrava B 3 : 10 (1:3,1:2,1:5)
branky: Filip Kocur, Filip Komárek a Petr Cigán
Hned v první minutě, po hrubé chybě Filipa Kocura, jsme dostali branku. Hra se pak
vyrovnala a v prvních dvou třetinách jsme byli bývalému Pepinu vyrovnaným soupeřem. Smůla nás
provázela při proměňování brankových příleţitostí. Kdeţto soupeř kaţdou naši chybu trestal gólem.
Bylo vidět, ţe klukům postupně docházejí síly a nestačí reagovat na pohyb soupeře, který měl na
střídání tři útoky. Ve třetí části uţ jsme rezignovali, včetně brankáře, a Ostrava nám nastřílela
dalších pět branek. Přesto si hoši zaslouţí pochvalu za statečný výkon. Pokud budeme v plné sestavě
a budeme hrát jako na prvním turnaji, bude to příjemný, florbalový rok se slušnými výsledky.
Daniel Birtek
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Šachová Brazílie s Tadeášem Kriebelem
1. Tadeáši, za necelé dva týdny odlétáš na
Mistrovství světa mládeţe v šachu do 18 let do
Caldas Novas v Brazílii jako reprezentant České
republiky. Mohl bys nám přiblíţit, jak probíhala
Tvá příprava na tento vrchol sezóny?
V prvé řadě se jednalo o teoretickou přípravu.
Studium zahájení, nácvik různých taktických obratů
a dalších nutností. Během léta jsem absolvoval tři
turnaje a to v OPEN Pardubice, mistrovský ve
Frýdku Místku a mistrovský kousek od Londýna.
Po týdnu odpočinku jsem přijal pozvánku zahrát si
Polskou první ligu dospělých a to aţ někde u Baltu.
Koncem září se mi podařilo v Tatranských Zrubech
uhrát třetí a poslední normu k udělení titulu
mezinárodního mistra v šachu. V soutěţích druţstev
jsem za svůj mateřský klub odehrál dvě úspěšná
extraligová utkání dospělých a tři dorostenecká a
předposlední víkend ještě okusil Slovenskou
extraligu druţstev. Poslední říjnový týden strávím
na velmistrovské turnaji ve slovenské Zajeţové a
pak uţ jen pilovat a balit kufr…. Taky jsem se
trochu pohyboval a dokonce se mi podařilo bez
dotyku s asfaltem vyjet na kole Lysou horu.
2. Taková otázka na tělo Tadeáši, uţ jsi někdy byl v Brazílii? Máš představu, jaké nemoci tam
řádí?
Ano byl. Virtuálně. Ale to je tak všechno. Trochu jsem si jiţ prostudoval nějakou cestovatelskou
příručku, dozvěděl se, ţe v Brazílii řádí břišní tyfus, ţlutá zimnice, ţloutenka, mafie. Mají tam i
komáry, kteří nejraději v podvečer roznášejí po Evropanech malárii. Asi nepojedu nikde a zůstanu
raději v Bohuslavicích….No, nakonec moje obavy rozptýlilo jedno očkovací ostravské centrum.
3. Přibliţ nám průběh plánované trasy na místo mistrovství světa.
Se svým sekundantem vyjíţdíme 13. listopadu. Ráno v osm z Ostravy vlakem. Pak praţská Ruzyně
a Lisabon. Tam přestup na let do Sao Paula a následný dvouhodinový charter do Goianie v nějakém
vrtuláku. Okolo třinácté by nás měli vyzvednout na letišti pořadatelé turnaje a dopravit do cíle
vzdáleného 160 km. Předpokládám, ţe v šestnáct hodin čtrnáctého listopadu, po 34 hodinách
cestování, se budu moci konečně sloţit do postele a zahájit tak aklimatizační proces.
4. Budeš mít dost času na aklimatizaci? Kdy začíná mistrovství?
Mistrovství začíná v pátek 18.listopadu 2011 v 16.00 hodin. Doufám, ţe ty téměř čtyři dny k dobru
budou postačovat, abych nějak do sebe vpravil časová pásma, změnu klimatu i stravy.
5. S jakým cílem tam jedeš?
Vyhrát Mistrovství…..?!
6. Bude moţné někde sledovat Tvoje utkání v Caldas Novas?
Předpokládám, ţe pořadatelé na svých webových stránkách budou mít funkční on-line přenosy
jednotlivých partií, a ţe se mi poštěstí se na ty šachovnice svými výsledky probojovat.
Na českém webu budou informace na stránkách Šachového svazu české republiky.
Tadeáši, přeji Ti hodně vyhraných partií a dobrý let tam i zpět. Děkuji za rozhovor.
Leo Vitásek
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Náboţenský ţivot (43.)
Přijíţdí v závěru církevního roku „na bílém koni“ a je ve světském podání symbolem
hodování a počátku zimního období. O kom je řeč jste jistě poznali. Ano, je to svatý Martin. Toho
jsem vybral pro listopadovou úvahu o původu křesťanských křestních jmen.
Martin se narodil v roce 316 v Uhrách (Maďarsko). Jeho otec byl Ital a byl římským
důstojníkem. Jeho představou bylo, ţe syn Martin, aţ vyroste, půjde v jeho šlépějích a stane se
rovněţ vojákem. Martin byl vychováván v rodišti svého otce v italské Pavii. Tam se mu dostalo
křesťanského vychování a v deseti letech byl přijat mezi čekatele na křest (katechumeny). A jiţ
tehdy měl chlapec přání ţít jako poustevník. Zvítězilo však otcovo přání a Martin se jiţ v 15 letech
stal vojákem. Protoţe byl vychován k poctivosti, bral i vojenské povinnosti velmi váţně a plnil je
spolehlivě a odváţně. Byl proto brzy jmenován důstojníkem.
V té době se stal zázrak, který Martina učinil nesmrtelným. Jednoho mrazivého večera jel
Martin na koni do vojenského tábora v Amiensu poblíţ Paříţe. U městské brány ho oslovil
polooděný ţebrák a prosil o almuţnu. Martin však neměl zrovna u sebe ani peníze ani nic k jídlu.
Avšak při pohledu na zimou se třesoucího ţebráka ho napadlo, ţe ho podaruje něčím, co ho zahřeje.
Vytáhl meč a svůj velký důstojnický plášť rozřízl na dvě půlky. Polovinu pláště pak podal
ţebrákovi. Legenda vypráví, ţe následující noci měl ve snu vidění, jak ho navštívil Jeţíš a měl na
sobě podarovanou polovinu pláště. A uslyšel, jak syn Boţí říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl
Martin, který je teprve na cestě ke křtu“. Tato slova mají znamenat, ţe cokoli učiníš jednomu
z mých nejmenších bratří, to učiníš mně.
Po tomto hluboce dojemném záţitku se dal Martin pokřtít a brzy se vzdal vojenské sluţby.
Křesťanství a vojenská sluţba se v jeho očích nedaly spojit.
Kdyţ se osvobodil od světských povinností a různých svodů, vydal se za tehdy známým
poustevníkem Hilariem, aby se dověděl více o křesťanství. Hilarius se stal jeho učitelem a vzorem.
Dostatečně vyučen v křesťanské víře chtěl se stát misionářem. Vrátil se do Panonie, kde vyhledal
svou matku a přivedl ji ke křesťanství. Hilarius se brzy stal biskupem v Poitiers a právě se vrátil
z vyhnanství ve Frýgii. Bylo to okolo roku 360 a vzpomněl si na svého bývalého ţáka Martina a
povolal ho k sobě. V této nové sluţbě Martin velmi prospíval a tak se stal slavným a váţeným
v církevních kruzích. O deset let později (371) byl zvolen novým biskupem v Tours, v diecézi
severně od Poitiers. I jako biskup byl velmi skromný a pohrdnul výstavnou biskupskou rezidencí ve
městě a se svými spolupracovníky se vystěhoval do dřevěných chýší za městem. Odtamtud vedl a
řídil svou diecézi. Biskupský úřad zastával plných třicet let.
Jako biskup se konečně stal misionářem ve svém biskupství. Hodně cestoval mezi
venkovany, kteří byli ještě pohany, a šířil křesťanskou víru. Silně byl u něho vyvinut smysl pro
sociální spravedlnost a tak se staral o zlepšení špatných poměrů mezi chudými venkovany. Za
takové chování byl pochopitelně kritizován částí kléru. Nedal se však odradit ţádným útokem proti
své osobě, ani od rozsáhlého misijního díla. Na jedné pastorační cestě po svém biskupství Martin
umírá dne 8. listopadu 397 ve věku 80 let. Jeho pohřeb (11. listopadu) se stal manifestací všech
křesťanů, ať chudých venkovanů, kterých proudily celé davy, nebo církevních osob, kdy se
odhaduje, ţe jen mnichů se zúčastnilo asi 2000. Jeho hrob se stal po celá staletí místem, kam se
chodily modlit a prosit zástupy poutníků.
I v našich krajích byl tento světec velmi uctíván. Svědčí o tom mnoho kostelů, které byly
tomuto patronu zasvěceny. Nám nejbliţší je kostel v Dolním Benešově.
Nositelům jména Martin blahopřeji k jejich svátku a přeji jim mocnou ochranu a přímluvu sv.
Martina.
Leo Dominik, konikář
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Společenská kronika – naši jubilanti v listopadu 2011
Kocurová Anna
Děkánková Anna
Šebestíková Hilda
Heisigová Anna
Gűntherová Jiřinka
Krieblová Anastázie
Hruška Hubert
Theuer Jan
Ing. Benek Dieter
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
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:
Internetové stránky obce:
Webová stránka školy:
E-mail:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
www.zsbohuslavice.cz
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
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