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Vážení spoluobčané,
v informacích o počasí
se můžeme dovědět, že
letošní léto je typicky české
– nahoru - dolů. V první
dekádě července jsme si
oproti loňsku, který celý
propršel, mohli užívat krásné
léto s několika tropickými
dny. Začínající sucho bylo
v druhé dekádě zastaveno
sníženými teplotami a tolik
potřebným deštěm. Konec
měsíce však přinesl znovu
oteplení a nejvyšší teploty Žně, foto: Eva Ilková, Unásdomastudio 2012
znovu dosahovaly třicítky.
Krásné počasí tak umožňuje plně a podle představ užívat dny volna o prázdninách a
dovolených a zemědělcům a zahrádkářům sklízet dobrou úrodu.
Příznivý ohlas a velkou návštěvnost zaznamenaly všechny společenské akce, pořádané
v červenci. Velice spokojeni jsou členové mysliveckého sdružení. Několikadenní náročná
příprava zvěřinových specialit se vyplatila. Spokojení gurmáni z Bohuslavic i okolí si
pochutnali na více jak tisícovce dobrot a využili krásného dne nejen k uspokojení svých
chuťových pohárků, ale i ke společnému setkání a relaxaci v přírodě. Příznivci kultury si dali
také dostaveníčko na hlučínském náměstí. Celé nedělní odpoledne až do večera tam
vystupovaly taneční a folklórní soubory, hudební kapely a zájmové skupiny z Hlučínska.
Početní návštěvníci mohli obdivovat taneční skupinu a dechovou kapelu Kobeřanka z Kobeřic.
Z Bolatic vystoupila mužská taneční skupina Bobři a Burianky, vřesinské Seniorky, naše
Vlašanky, Městský orchestr mladých z Dolního Benešova a další. Návštěvníci si pochutnali
také na koláčích, grilovaných specialitách i míchaných nápojích.
Vyvrcholením červencových akcí byla určitě Anenská slavnost, kterou spolupořádali
Bohuslavický Oříšek a Obec Bohuslavice. Na prostranství u kulturního domu se v sobotu i
neděli bavili a pochutnávali návštěvníci nejen z Bohuslavic, ale i z okolních obcí. Velkou
zásluhu na výborném průběhu a celkovém dojmu měli pořadatelé, kteří vše velmi pečlivě a
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zodpovědně naplánovali a připravili.
Všichni účinkující sklidili za svoje
vydařené
představení
zasloužený
potlesk. Velký podíl na veselé a
uvolněné atmosféře celého nedělního
odpoledne měl moderátor Ruda
z Ostravy, kterému se podařilo dostat
všechny
do
výborné
nálady.
V průběhu kulturního programu byli
oceněni za svůj příkladný občanský
přístup noví držitelé Janských plaket za
darování krve a další spoluobčané, kteří
od posledních Anenských slavností
dosáhli významných osobních i Výstava fotografií, foto: Eva Ilková, Unásdomastudio 2012
kolektivních úspěchů a ocenění a
zasloužili se o významnou prezentaci naší obce Bohuslavice doma i za hranicemi. Hosté si také
mohli v banketní místnosti prohlédnout krásnou výstavu fotografií Bohuslavic a okolní přírody,
kterou připravila kulturní komise ve spolupráci s amatérskými fotografy z naší obce.
Děkuji všem, kteří organizují,
připravují, vystupují, prodávají,
vystavují,
navštěvují
nebo
jakýmkoliv dalším způsobem se
podílejí
na
pořádaných
společenských akcích. Všichni tak
společně vytváříme a zlepšujeme
kulturní a společenský život v naší
krásné obci.
A na co se můžeme těšit
v nadcházejícím měsíci? V sobotu a
neděli 18. a 19. 8. 2012 pořádá
Spolek zahrádkářů z Bohuslavic
tradiční zahrádkářskou slavnost.
Výstava fotografií, foto: Eva Ilková, Unásdomastudio 2012 Táborák na ukončení prázdnin
připravuje Spolek rybářů v letošním roce už v pátek 24. 8. 2012, na který budou navazovat
hned následující neděli 26. 8. 2012 rybářské závody na Špakovském rybníku. Tato změna
oproti zažité tradici je z důvodu spolupořádání další významné akce, kterou je Memoriál
Richarda Knolla. První víkend v září, v sobotu a neděli 1. a 2. 9. 2012 přijede do naší obce
soutěžit 20 nejlepších ohařů z ČR se svými vůdci. A připravuje se už i tradiční Strassenfest,
který si vzali letos pod svůj patronát občané bydlící na ul. Kozmické a Zahradní v sobotu 15. 9.
2012.
Všem, kteří budete mít dovolenou v nastávajícím období a všem dětem a studentům přeji
do druhé poloviny prázdnin pohodové dny a načerpání nových sil do dalšího života.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Důležité informace
Organizace dopravy po dobu rekonstrukce severních Svinovských mostů
O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. dojde ve Svinově k převedení silničního provozu
na rekonstruovaný jižní most a začnou práce na severním silničním mostu. V zájmu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zpracovala společnost UDIMO Ostrava stejně jako
v první etapě studii řešící optimalizaci vedení objízdných tras a návrh příslušných dopravních
opatření.
1) Průjezd přes Svinovské mosty
Stávající objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu ve směru z Poruby se
ruší a doprava do centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích po opraveném jižním mostě.
Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude vyhrazen ve
směru na Opavu vozidlům hromadné dopravy, IZS, stavby a silniční údržbě. Individuální
automobilová doprava ve směru z centra na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní
mosty (silniční i tramvajový) budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať bude
obdobné jako v první fázi.
2) Individuální doprava - vedení základní trasy objížďky
Ve směru na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou
dopravu směrována dopravním značením z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – ul.
Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK Rudná a
dále po silnici I/11 – ul. Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u rest. Slovan na ul. Opavskou.
Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK
Klimkovice a sjezdem na silnici II/647.
Užití dálnice v úseku MÚK Místecká – MÚK Klimkovice je bez zpoplatnění.
3) Individuální doprava – alternativní trasy
Změna organizace dopravy na Svinovských mostech bude zahájena v polovině prázdnin,
provoz individuální dopravy by měl být proto znatelně nižší. Přesto dojde na objízdných trasách
k výraznému snížení rychlosti a k možnému vzniku kolon vozidel. Předpokládá se, že stejně
jako v první etapě, si řada řidičů najde vlastní trasy, které považuje za lepší nebo rychlejší.
Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu využívány především následující
trasy:
- z ul. 28. října (pravé odbočení z Nám. Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u Vysokých
pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na I/11 - ul. Rudná směr Opava.
- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po ul. Novinářské a dále po
II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj na dálnici D1 a MÚK Rudná.
- z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní na I/11 – ul. Rudná.
- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Mariánskohorská,
II/470 – severní spoj a dále na dálnici D1a MÚK Rudná.
Pokračování na další straně
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- z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Plzeňská a I/11 ul.
Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká a dále pod
Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská.
- sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad Porubkou
s možnostmi ul. Francouzská – ul. Opavská, ul. Porubská – ul. Opavská nebo Hlavní třída –
17. listopadu – Opavská.
- sjezd z ul. Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými možnostmi.
- sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – ul. 17. listopadu na ul. Opavskou.
4) Veřejná osobní doprava
4.1) Městská hromadná doprava (MHD)
V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz tramvají opět veden
jednokolejně. Výluka tramvajového provozu za účelem přeložení jednokolejného úseku na jižní
tramvajový most proběhne od 24. 8. do 27. 8. 2012 a to včetně nasazení náhradní autobusové
dopravy. Umístění dočasné obousměrné tramvajové zastávky „Svinov mosty horní zastávka“,
která byla zřízena již pro předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.
5) Chystaná dopravní opatření
V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu budou
od 5. 8. provedena následující dopravní opatření:
Křižovatka ulic Plzeňská – 28. října
- ve směru od Mar. Hor směrování dopravy na Porubu doprava a doleva, upozornění na
uzavírku silnice v přímém směru, na Plzeňské ve směru od jihu vytvoření dvou přímých
řadících pruhů
Křižovatka ulic Nad Porubkou – Francouzská
- dojde k vypnutí přechodného SSZ z důvodu očekávaných kongescí vozidel v době dopravních
špiček, signalizace bude připravena k provozu
Křižovatka ulice Nad Porubkou – rampa F
- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je rampa F (uvedení do původního stavu před
rekonstrukcí mostů), nutnost účasti policistů z důvodu regulace silničního provozu
Křižovatka ulic Bílovecká – Polanecká
- ponechání přechodné světelné signalizace
Křižovatka ulice Polanecká – rampa k MÚK Rudná
- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je Polanecká ve směru k mimoúrovňové
křižovatce (uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů)
Křižovatka ulice 17. listopadu – Nábřeží SPB
- zákaz odbočení vlevo z ulice 17. listopadu do ulice K Myslivně, s výjimkou autobusů DPO
(vedeny po tramvajovém tělese)
Připojení z dálnice do MÚK Rudná
- navrženo vytvoření dvou vjezdových řadících pruhů, vpravo bez kolize pro směr do Poruby a
přímo s dáním přednosti pro směry Svinov a Vítkovice.
Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO
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Informace o otevření ordinace obvodního lékaře
Otevření ordinace obvodního lékaře pokročilo o další stupínek. V červenci proběhla
v prostorách ordinací a zázemí kontrola, kterou provedly pracovnice Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje. Kontrolou bylo ověřeno splnění všech podmínek pro vydání
povolení k otevření ordinace. Otevření ordinace je připravováno na pondělí 3. 9. 2012 v době
od 8 do 11 hodin a ve čtvrtek odpoledne v době od 13 do 16 hodin. Provoz bude zahájen
přijímáním a registrací zájemců. MUDr. Radim Mokroš, který bude ordinovat v naší ordinaci,
má uzavřené smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Revírní bratrskou pojišťovnou,
Českou zdravotní průmyslovou pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou zam. bank,
pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR. O dalších krocích a
případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím rozhlasu, webových stránek obce
příp. telefonicky.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Nová dětská hřiště v zastavěném území naší obce
V minulosti jsme v zastavěném území naší
obce instalovali dětská hřiště před Obecním domem
a za samoobsluhou u Kafárně. Jednotlivé prvky,
které průběžně kontrolujeme, však byly postupně
tak opotřebeny, že jsme museli přistoupit k jejich
výměně. Na financování pořízení nových prvků na
obnovu v lokalitách před obecním domem a za
samoobsluhou a instalaci nového hřiště u
kulturního domu jsme předložili projekt a zažádali
o dotaci na podporu obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci u Ministerstva
místního rozvoje. Projekt, žádost o dotaci vč.
komplexní administrace zajišťovala firma Artory,
s. r. o., Šumperk. Projekt a žádost byla doporučena
rozhodnutím ministra k poskytnutí dotace. Na
dodávku hřišť bylo vypsáno v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek výběrové řízení.
Z předložených nabídek byla vybrána pro realizaci
firma Hřiště, s. r. o. Brno, se kterou byla uzavřena
smlouva o dílo. Všechna tři hřiště byla dodána, namontována, dokončena a předána do
10. 7. 2012. Celková částka na pořízení hřiště dosáhla 543.504,- Kč, z toho dotace 380.453,Kč. Jednotlivé herní prvky jsou zhotoveny z velmi trvanlivého akátového dřeva s dlouhou
životností. Za krátkou dobu od instalace jsou všechny místa hojně navštěvovány maminkami i
tatínky s dětmi a staly se oblíbeným místem pro společná setkání, hry, trávení volného času a
odpočinek.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Zpráva o projektu „Oprava barokních fresek v kostele Nejsvětější
Trojice v Bohuslavicích“
V posledním zpravodaji jste se mohli dočíst o zahájení prací shora uvedeném projektu.
Z průběhu prací je pořizována detailní zpráva, kterou budeme postupně zveřejňovat v našem
zpravodaji. V tomto čísle se můžete seznámit s úryvky literatury, která popisuje jednotlivé
namalované postavy a výjevy, stručný životopis malíře Josefa Matyáše Lasslera, stav před
restaurováním a návrh pracovního postupu vlastních oprav. V dalším zpravodaji už budou popsány
jednotlivé kroky podle návrhu pracovního postupu.

Kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích
Ze 40. let 18. stol. (anonymní projekt z doby kolem r. 1738 v kronice Bohuslavic se uvádí
dokončení kostela v roce 1747 – přesněji 1. srpna) s věží přistavěnou v pozdním 18. stol. (v jiných
písemných zdrojích se píše, že 1. srpna byla stavba slavnostně dokončena instalaci špičky věže za
velké účasti církevní a světské veřejnosti). Štít kostela a interiér vymaloval r. 1752 Josef Matyáš
Lassler. Na klenbě kněžiště v iluzivní architektuře výjev oslavy Boha Otce podle Zjevení sv. Jana,
kap. 4., v lunetách čtyři církevní učitelé, ve cviklech kartuše obsahující Zvěstování P. Marie a
Kristův křest. Na klenbě lodi, členěné iluzivní architekturou; scény Boha navštěvujícího
Abraháma, stavění babylónské věže, stvoření světa. Bůh promlouvá k Mojžíšovi, rozeslání
apoštolů, nad kruchtou sbor andělů. Tam také nápis v chronogramu obsahující letopočet 1752
(1747). Na zdi závěru kněžiště iluzivně malovaný oltář (uprostřed freska sv. Trojice). V lodi dvě
dvojice protějškových oltářů s iluzivním sloupovým retabulem (Bohumil Samek: Umělecké
památky Moravy a Slezska l /A-I/, Academia Praha 1994, str. 82-83, kráceno)

V Bohuslavické kronice také čteme o presbytáři:
Josef Matyáš Lassler namaloval uprostřed klenby presbytáře kostela Nejsvětější Trojice v
Bohuslavicích výjevy ze Zjevení sv. Jana (Apokalypsa). Na hlavním oltáři je na svatostánku kniha
se 7 pečeťmi a na ní beránek, jenž má právo ty pečeti rozlomit - rovněž výjev ze Zjevení sv. Jana.
V obloucích oken jsou namalováni 4 hlavní učitelé církve - v prvním okně vpravo u hlavního oltáře
sv. Jeroným, ve druhém okně sv. Ambrož, v prvním okně vlevo sv. Augustin, v posledním sv.
Řehoř Veliký. Mezi okny jsou výjevy z Nového zákona - vpravo Kristův křest sv. Janem Křtitelem,
vlevo Zvěstování P. Marie.

Josef Matyáš Lassler (1699 Schwarz - 15. 8. 1777 Opava)
Učil se patrně ve svém rodném městě u malíře Josefa Waldmanna (1676-1712) a po jeho
smrti asi odešel do Itálie. Učil se snad také u Cosmase Damíána Assama (1686-1739), nebo u
některého z jeho žáků. Nejpozději v roce 1732 přišel do Opavy, zde se v roce 1733 oženil a trvale
usadil. První jeho známou prací je výmalba kostela sv. Trojice v Opavici v Polsku z roku 1733. V
roce 1738 dokončil výzdobu knihovny minoritského kláštera v Opavě, v roce 1743 malířskou
dekoraci hřbitovního kostela v Potštáte, roku 1747 farního kostela v Bohuslavicích, v roce 1749
farního kostela v Tvorkově v Polsku. Jeho dílem je také fresková výzdoba refektáře
dominikánského kostela v Opavě. J. M. Lassler vycházel ve svém malířském projevu především z
italského ilusionismu, zejména z díla Pozzova a dalších italských vzorů, z nichž Čerpal také
ikonografickou skladbu. Vstřebával však také místní vlivy projevující se především zvýšenou
epičností, sklonem k žánrovému podání, výběrem lidových typů i smyslem pro poetické podání.
Poznání Pozzova díla mohl Lassler získat patrně zprostředkovaně především dílem F. R. I.
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Ecksteina, s nímž měl možnost podrobně se seznámit prostřednictvím jeho významných děl v
poutním kostele na Cvilíně, v zámecké kapli v Kravařích a jezuitském kostele v Opavě. Lassler byl
nesporně nejlepším freskařem usazeným v 18. století ve Slezsku. (Marie Schenkova, Jaromír
OIšovský: Barokní malířství a sochařství v zapadni části českého Slezska, SZM Opava 2001, sír.
53, kráceno)

Stav před restaurováním popsaný v restaurátorském záměru (Romana
Balcarová ak. mal.):
Klenba
Malba je provedena technikou fresky a dnes je silně zanesena povrchovou nečistotou, která mění
původní kolorit. Barevná vrstva je zpráškovatěla, zejména v místech s užitím zemitých tónů se
odlupuje a odpadává, v těchto partiích se objevují charakteristické skvrny plísní a bolavé solné
výkvěty, lokálně došlo vlivem staršího zatékání k vyplavení barevné vrstvy. Pod vrstvou nečistot lze
očekávat starší výspravy tektonických trhlin s opticky již nevyhovujícími barevnými retušemi či
částečnými přemalbami.

Stěny
Iluzivní oltáře byly v 70. letech minulého století opravovány, přemalována byla zcela oltářní
architektura a souvisle monochromně pojednány i stěny až po korunní římsu. Až sondážní
restaurátorský průzkum prokáže, zda byly před touto opravou zafixovány zvětralé barokní vrstvy a
Lasslerova freska (včetně původní úpravy stěn) může být rehabilitována. Naději dává menší míra
přemaleb figur.

Návrh pracovního postupu na freskové výmalbě na klenbě
1. Písemná a fotografická dokumentace v přirozeném a razantním osvětlení a příp. v UV luminiscenci,
makrofotografie,
2. laboratorní průzkum pigmentů s určením Lasslerovy palety, stratigrafie a dle potřeby zjištění pojidla
originálu a přemaleb,
3. stanovení stupně kohese omítkových a barevných vrstev, zajištění uvolněných částí fixáží a
hloubkovou injektáží,
4. fixáže a regenerace zpráškovatělé barevné vrstvy, tamponování,
5. technologická přestávka nezbytná pro působení fixáže a uvolnění nečistot,
6. zkoušky rozpustnosti nečistot a přemaleb,
7. opakované a postupné zeslabování vrstvy povrchových nečistot i přemaleb,
8. odstranění výkvětů solí a přebarvených míst způsobených zatékáním do objektu,
9. po každém čištění opětovná fixáž s následnou technologickou pauzou pro konsolidaci barevné
vrstvy,
10. odstranění starých nevhodných tmelů,
11. vytmelení defektů čistě vápenným štukem se zřetelem k charakteru původní omítky, technologická
pauza nezbytná pro vyzrání vápenných tmelů a plomb,
12. ochranná fixáž barevné vrstvy a izolace tmelů,
13. po konzultaci se zástupcem Národního památkového ústavu provedení scelující retuše u drobných
poškození, na plombách rekonstrukce,
14. závěrečná konzervační fixáž s přídavkem desinfekce,
15. průběh prací bude průběžně konzultován se zástupci Národního památkového ústavu a investorem,
písemně a fotograficky dokumentován.
Pavel Novák, akademický malíř
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Řádění vandalů v obci
V naší obci jsou zastávky, odpadkové koše a veřejná prostranství opakovaně devastovány
vandaly, kteří kromě znečištění těchto prostranství, působí i škody na obecním majetku. Znovu
vyzývám zejména naši mládež, aby udržovala pořádek a neničila náš společný majetek. Úklid,
udržování pořádku i opakované opravy stojí čas i peníze, které bychom rádi investovali do
dalších potřebných oblastí. A vyzývám vás všechny ostatní, pokud jste svědky takového řádění
je v našem společném zájmu vše nahlásit a viníky potrestat.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Opakovaná nabídka tašek na třídění komunálního odpadu v
domácnostech
Opakovaně nabízíme zájemcům zdarma sadu tří tašek na ulehčení a zvýšení účinnosti
třídění komunálního odpadu vznikajícího v domácnostech.
Zájemci si mohou nabízené tašky vyzvednou zdarma na obecním úřadě.
Karla Krupová
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Zahajujeme projekt domácího kompostování v naší obci!
Dotazníkovým šetřením, provedeným v minulých deseti dnech, byl zahájen projekt
předcházení vzniku biologických odpadů domácím kompostováním. K dotazníkovému šetření
ještě malé upřesnění. Dotazník je univerzální pro obce a města s různou zástavbou. Využívání
společného více-kapacitního kompostéru pro více domácnosti je určeno pro bytové domy a u
nás prakticky nepřichází v úvahu. Po vyhodnocení dotazníkového šetření bude vypracován
projekt a žádost o dotaci na pořízení kompostérů. V rámci tohoto projektu budou domácnosti,
které vyplnily a odevzdaly dotazníky, vybaveny zdarma kvalitními zahradními kompostéry,
které pomůžou našim obyvatelům řešit otázku co s odpadem ze zahrady. Proč jsme se ale do
projektu pustili?

Separace a zpracování bioodpadu
Každý obyvatel ročně vyprodukuje v průměru 331kg komunálního odpadu. Z tohoto
množství až 50 % tvoří bioodpad. Skládá se z posečené trávy ze záhrad, listí, větví stromů,
odpadu z ovoce a zeleniny, dřevěných pilin, kůry či trusu zvířat. Toto všechno pravidelně
odvážíme nebo spalujeme, případně vytváříme nelegální skládky. Proč? Pokud nechtěné
suroviny správně zužitkujeme a
proměníme na hnojivo, ušetříme
životní prostředí i své peníze za
nákup umělých hnojiv.
Jednou z nejstarších a
nejrozšířenějších člověkem řízených
recyklací je kompostování, které
zintenzivňuje a optimalizuje půdní
mikrobiologické procesy. Pomocí
kompostování je možné z různých
bioodpadů získat kvalitní organické
hnojivo - kompost. Kompostování
je tedy přírodní proces, při kterém dochází k rozkladu organických odpadů působením
mikroorganizmů na humusové látky.

Proč zahradní kompostéry?
Protože jsou ideálními pomocníky při kompostování. Jsou
vyrobeny z recyklovaného plastu, nádoba kompostéru nemá
dno (z důvodu styku s půdou a přístupu mikroorganizmům a
žížalám). Co je nejdůležitější – kompostéry zkracují čas
potřebný na kompostování o více jak polovinu, zjednodušují
celou činnost a dělají ji estetickou, protože kompostéry
nepůsobí na zahradě rušivě. Regulují teplotu, vlhkost,
přístup vzduchu a světla. Šetří místo na zahradě. Odstraňují
nepříjemný zápach, který vábí hmyz a zvířata. Šetří také
peníze za odvoz domovních odpadů – kompostováním je
možno zpracovat až 50% kuchyňských odpadů.
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Při výběru kompostérů pro naši obec budeme klást velký důraz na několik faktorů:
kvalita materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (vysokopevnostní polyetylén) – zabezpečuje
stabilitu a životnost kompostéru; hmotnost – z důvodu prevence před případným prasknutím
způsobeným tlakem bioodpadu uvnitř kompostéru; a na praktické vlastnosti – od kterých závisí
správnost procesu kompostování, jeho rychlost a pohodlnost – množství provzdušňovacích
otvorů, systém zabraňující ucpávání větracích otvorů, jednoduché plnění a vybírání hotového
kompostu ze všech stran, pojistka proti větru, jednoduchá montáž a pod.

Jak spávně kompostovat v kompostéru?
Při kompostování je důležité
odpadový materiál zmenšovat a
drtit. Pokud vhazujete rozdrcený
zahradní odpad do kompostéru,
promění se omnoho rychleji v
hodnotný kompost bohatý na živiny.
Je důležité jednotlivé vrstvy odpadu
nevrstvit ale míchat spolu – trávu se
štěpkou a kuchyňskými zbytky. Je
taktéž důležité sledovat správnou
vlhkost kompostu – jestli je příliš
suchý – polévat, jestli je příliš vlhký
– přidávat štěpku, suché listí,
zeminu, papír a pod.
Co patří do kompostu? Listí,
tráva, rozdrcené větve, skořápky z
vajec, kuchyňské zbytky – slupky,
papír, popel z dřeva, kávové a čajové zbytky, omezeně výkaly hospodářských zvířat,
Co nepatří do kompostu? Sklo, plasty, barvy, chemické látky, léky, prach z vysavače, mléčné
výrobky, kosti a maso.

Výsledek
Kompost je kvalitní organické hnojivo, kterým se do půdy vracejí všechny cenné živiny.
Zralý kompost je možno využít na různé účely. Kupříkladu na jaro přidáváme kompost k
zelenině a květinám. Kompost podporuje úrodnost půdy a rostliny jsou tak zásobovány
potřebnými živinami. Kompostu je taky možno nahrnout k ovocným a okrasným stromům.
Vrstva kompostu příznivě ovlivňuje příjem dešťové vody a kyprost půdy. Můžeme jej využít
při zakládání nových zahrad a trávníků.
I díky tomuto systému separace bioodpadu můžeme snížit množství komunálního
odpadu. Znamená to snížit náklady na sběr a svoz odpadu a použít tyto finance do
smysluplnějších činností v naší obci. Dále v rámci projektu připravujeme taky přednášky
o kompostování a informační kampaň.
Zpracováno z podkladů firmy JRK Waste Management s.r.o.
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Poděkování za příkladnou občanskou aktivitu a úspěšnou
reprezentaci obce Bohuslavice
I v letošním roce jsem na největším shromáždění spoluobčanů a hostů u příležitosti
Anenských slavností představil, vyhodnotil a odměnil občany za příkladnou činnost dárcovství
krve, krevní plasmy a krevních destiček a úspěšnou reprezentaci obce.
Odměněni byli:

Tomáš Heidutzek čestný dárce krve,
plazmy nebo krevních
destiček,
držitel
Zlatého kříže III. třídy
– 80 bezpříspěvkových
odběrů.

Daniel

Buhla

čestný dárce krve,
plazmy nebo krevních
destiček,
držitel
Zlatého kříže II. třídy –
120 bezpříspěvkových
odběrů.

Lubomír Václavek

Ocenění dárci krve

- čestný dárce krve,
plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže I. třídy - 304 bezpříspěvkových odběrů.

Anna Pudichová, Marie Janošová a Nikol Steffková – házenkářky, hráčky klubu TJ
Sokol Poruba, v kategorii mladší dorostenky se umístily na 6. místě. Byly nominovány do
širšího výběru házenkářských nadějí v Nymburku pro reprezentaci ČR v kategorii dorostenek.

Gabriela Vitásková - voltižní ježdění - gymnastická akrobacie na cválajícím koni, jezdí za
juniorskou skupinu JK Albertovec, sportovní úspěchy – Frenštát p. Radhoštěm - 4. místo,
Albertovec – 3. místo, Tlumačov – 2. místo, Praha – 2. místo.

Veronika Lischková – voltižní ježdění – gymnastická akrobacie na cválajícím koni, jezdí za
juniorskou skupinu JK Albertovec, sportovní úspěchy, Mistrovství ČR 2011 – 1. místo, Český
voltižní pohár 2011 – 1. místo, Mezinárodní závody 2011, Rakousko – Stadl Paura – 5. místo,
Slovensko – Pezinok – 1. místo, Francie – Le Mans – Mistrovství Evropy – 6. místo.

Patrik Klos – stolní tenis, hráč TJ Mittal Ostrava, Mistrovství republiky žáků v kategorii
mužstev – 2. místo, v kategorii juniorů 1. místo, mistr republiky 2012. V celorepublikovém
žebříčku staršího žactva – 3. místo. V Hodoníně na Czech junior and cadet open se svým
spoluhráčem vybojovali zlato ve čtyřhře. Ve Francii postoupil mezi 32 nejlepších v soutěži
jednotlivců a v soutěži družstev pomohl českému týmu k postupu do čtvrtfinále.
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Klaudie Prchalová – sólový zpěv, vybrána pro reprezentaci Základní uměleckou školu
(ZUŠ) v Hlučíně. Zvítězila v okresním i krajském kole. Účast na čtyřdenním ústředním kole
Národní soutěže ZUŠ korunovala vítězstvím a získala 1. místo v sólovém a komorním zpěvu.
Na koncertě na Janáčkově konzervatoři v Ostravě získala ocenění “talent regionu”.

Adriana Matýsková – tanec – celá řada úspěchů v republikových soutěžích a postup na
mistrovství Evropy a světa. V kategorii POMPOM malých skupin obsadila s formací 1. místo a
stali se mistry světa z více jak dvou tisíc tanečníků z 25 zemí. Ve formacích disciplíny latino
show, ve velké konkurenci, obsadili v dětské kategorii krásné 8. místo, v juniorské 9. místo
(tančila obě kategorie). Největším úspěchem bylo Adrianino umístění v sólové disciplíně latino
show, ve které z 30 účastnic z celého světa obsadila krásné 14. místo.

Tadeáš Kriebel – šachy, Gdaňsk, Polská liga družstev - 4. místo, Smokovec, OPEN Tatry
celkově - 4. místo, OPEN Tatry, kat. do 20. let - 1. místo, podmíněně udělen šachovou federací
FIDE titul „mezinárodní šachový mistr“, účast na Mistrovství světa mládeže Caldas Novas,
Brazílie kategorie do 16. let - 21. místo,
Mistrovství České republiky do 18. let 1. místo, postup na Mistrovství Evropy
(Česká republika-Praha), postup na
Mistrovství světa (Slovinsko-Maribor),
Mistrovství České republiky do 20. let –
dorostenci - 1. místo, postup na
Mistrovství
světa
(Řecko-Atény),
žebříček hráčů České republiky do 18.
let - 1. místo. Žebříček hráčů České
republiky do 20. let- dorostenci 1. místo, nominace a účast na simultánce
s exmistrem světa GM Topalovem ve
Vídni, Studijní výsledky Gymnázium
Hlučín ve školním roce 2011/2012:
průměr známek - 1,0.

Mgr.
Gabriela
Prchalová
s dcerou Markétou - účast ve finále
soutěže o nejsympatičtější maminku
MISSIS 2012 Morava - 4. místo a
postup do celostátního finále. Účast v
celostátním
finále
soutěže
o
nejsympatičtější maminku, ve kterém
obsadila mezi deseti finalistkami třetí
místo a získala titul druhé VICEMISSIS
2012.
Mgr. Gabriela Prchalová s dcerkou Markétkou

text: Ing. Kurt Kocián, starosta obce
fotografie: Eva Ilková
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Jubileum 20. let „Zpravodaje obce Bohuslavice“
V červnu uběhlo dvacet let od vydání prvního čísla Zpravodaje obce Bohuslavice. Před
tímto datem vycházel u příležitosti různých událostí nepravidelně občasník, který však nebyl
archivován. Ve druhé polovině roku 1992 od června začal vycházet zpravodaj obce
Bohuslavice pravidelně co dva měsíce a od ledna 1993 je vydáván až do dnešních dnů každý
měsíc jako měsíčník. Poštovní službou je roznášen do každého rodinného domku v obci
zdarma. Do roku 2002 obsahoval jen čtyři strany textu a výjimečně u příležitosti různých
významných událostí byl rozšířen o další strany. Každé číslo obsahuje úvodník starosty a
seznam jubilantů, dále jsou zveřejňovány informace a usnesení z jednání obecního
zastupitelstva a programy jednání rady obce, důležité informace pro občany a články ze všech
oblastí života občanů, spolků a organizací v obci, základní školy a mateřské školy a další
zajímavosti. Od srpnového vydání v roce 2009 s pořadovým číslem „200“ je zpravodaj vydáván
s barevnou první a poslední dvoustranou s fotografiemi ze života naší obce.
V prvním čísle psala p. starostka Milena Buhlová o tom, že se vydává první zkušební
číslo zpravodaje za účelem lepší informovanosti o dění v obci. Další text popisoval stavbu
„Úpravy Bohuslavického potoka“, kterou pod vedením p. Josefa Breuera prováděli pracovníci
Drobných provozoven OÚ Šilheřovice, nezaměstnaní a důchodci z obce. Na další straně jsme si
mohli přečíst výsledky voleb do tehdejšího Federálního shromáždění a České národní rady,
výsledky hospodaření obce s plánovanými ročními příjmy a výdaji ve výši 3,064 mil. Kč. Na
další straně bylo poděkování Sboru dobrovolných hasičů za zásah při zdolání požáru lesního
porostu a dále poděkování členům Sboru pro občanské záležitosti a učitelům ZŠ a MŠ za
přípravu a realizaci kulturních akcí. A poslední strana informovala o připravovaných kulturních
akcích a rubriku jubilantů, ze kterých se dnešních dnů dožili p. Odvodyová Alžběta a její
manžel Vojtěch Odvody a dále p. Anna Rýparová.
První číslo bylo přijato příznivě a tak na něj navázala další až k současnému 236 vydání.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Občanské sdružení Open Eyes - Dejme věcem druhou šanci

6. – 8. srpna 16:00 – 19:00 v Obecním domě v Bohuslavicích
V prostorách OÚ bude ke zhlédnutí výstava fotografií „Musím být trpělivá…“,
a také burza "oblečení, knížky a jiné věci" (které už nepotřebujete).
Výstava fotografií amerického fotožurnalisty Willa Baxtera dokumentuje jeden den v životě
kambodžských dělnic, které vyrábějí sportovní zboží známé společnosti NIKE, Alpine Pro,
Adidas pro olympijské hry 2012 v Londýně, a spojuje tak dva zdánlivě odlišné světy.

Ve středu 8. 8. v rámci výstavy proběhne souběžně s burzou také
program pro děti, tvořivá dílna, hry a soutěže.
Můžete do/odnést oblečení, knížky, které už nepotřebujete nebo si jen zdarma něco vybrat.
Srdečně Vás zvou dobrovolníci občanského sdružení Open Eyes a obec Bohuslavice.
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Senioři, přijďte si k nám užívat
Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické půdě s vašimi vrstevníky.
Využijte možnosti se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat s českým
jazykem a literaturou. Univerzita třetího věku (U3V) je tu právě pro vás.
Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní (ve čtvrtek) setkávat se
svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU). Po
absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu.
Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva semestry, tj. jeden
akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte mezi své vrstevníky na
přednášky se zajímavými informacemi. To vše jen za symbolickou cenu osm set korun.
(Posluchačem U3V se může stát každý občan starší 60 let.)
Neváhejte. Podejte přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český jazyk a literatura
v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začíná již v září 2012. Zavolejte nám (597 094 017,
734 355 862) nebo napište co nejdříve. Naše adresa: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická
fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Náš e-mail:
filip.goszler@osu.cz.
Více na: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5
Podrobněji o kurzu U3V:
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum dalších
médií. Seznámíte se s velkými díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly české i světové literatury
pro dospělé a děti i vztahem literatury a filmu, literatury a hudby. Výklady doprovodíme četbou
úryvků literárních textů, audio i video ukázkami, můžete diskutovat i přijít s vlastními náměty.
Zvláštní pozornost budeme např. věnovat spisovné češtině a jazykové kultuře, výkladu českého
pravopisu, kultuře řeči i různým typům textů (v médiích, reklamě…).
Mgr. Hana Jenčová

Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Vážení sportovní přátelé,
po krátké letní přestávce se velmi rychle blíží začátek nové sezony. Po smolném sestupu
z I.A třídy budeme v soutěžním ročníku 2012/2013 hrát I.B třídu, skupinu B. U prvního
mužstva došlo také k několika změnám. Novým trenérem je pan Leo Moch z Kravař. Z
loňského kádru neuvidíme v našich barvách Mariana Tchuře a Davida Juchelku. Na zkušené v
Pusté Polomi je také Tomáš Gašparík V současné době probíhají jednání o příchodu nového
brankáře a jednoho až dvou hráčů do pole. V letošní sezoně máme přihlášeny dvě družstva
mužů, dorost, žáky a po delší době také minižáky. Soutěže mužů a dorostu začínají již 18. a 19.
srpna, žáci zahájí svou soutěž v září. Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu na zápasy nové
sezony.
Vedení SK
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Řádky z kultury
Anenské slavnosti 2012
Poslední červencový víkend byl v naší obci ve znamení odpustu a jedné z největších
kulturních akcí – Anenských slavností. Mnozí z nás tak zavítali po oba dva víkendové dny ke
kulturnímu domu, kde byl připraven pro všechny návštěvníky bohatý kulturní program.
V rámci sobotního programu si nejdříve na své přišly všechny děti, které si spolu
s Jinálkem zazpívaly, zatančily a zasoutěžily. Největší úspěch měla ovšem, jak u malých, tak i
velkých diváků, skupina bubeníků Afrikána. Za zvuků afrických bubnů djembe pod rozpáleným
bohuslavickým sluncem se mnozí hosté alespoň na chvíli ocitli ve vzdálené Africe. A protože
není nad vlastní zkušenost, mohli si i diváci vyzkoušet bubnování na tyto tradiční africké bicí
nástroje. Příjemným zpestřením bylo taneční vystoupení country skupiny Stopaři. Večer pak již
patřil všem tancechtivým návštěvníkům, pro které zahrály skupiny Majzlík a Bon Jovi revival.
Začátek nedělního programu byl ve znamení tradičního průvodu od kostela Nejsvětější
Trojice, ve kterém se představil Městský orchestr mladých z Dolního Benešova a mažoretky
AMA z Opavy. Celé nedělní odpoledne bylo velice pestré. Tak jako v minulých letech, i letos
byli oceněni bohuslavičtí občané, jak jste si mohli přečíst v jiném článku tohoto čísla
Zpravodaje. Se svou troškou do mlýna přispěly i žákyně a žáci naší základní školy, kteří sklidili
za své vystoupení veliký potlesk. A se svými písněmi a vyprávěním se rozhodně neztratily ani
Vlašanky. Humoru bylo po celé nedělní odpoledne opravdu mnoho. Bolatičtí bobři svým
tanečním vystoupením na ruské lidové písně rozesmáli všechny přihlížející diváky. Letos
poprvé se představily hostům i naše seniorky, které pod názvem Bohuslavky pobavily i
moderátora celého odpoledne – Rudu z Ostravy, který velmi vtipně provedl všechny hosty
celým nedělním programem. Při jeho vystoupení se pak zaplnilo prostranství pod pódiem a
mnozí hosté odcházeli domů i s autogramem a fotografií s tímto oblíbeným komikem. Nedělní
večer pak patřil opět hudbě a to v podání skupiny Kakaczech.
I přes počasí, které bylo po oba dva dny velice různorodé, se letošní Anenské slavnosti
opět vydařily. Na prostranství za kulturním domem přilákal velké množství návštěvníků
nejenom bohatý kulturní program, ale i výborné občerstvení, o které se postarali členové
Bohuslavického Oříšku. Závěrem nezbývá než tlumočit jejich poděkování:
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům letošních Anenských slavností,
všem, kteří nás svou účastí přišli o víkendu 28. a 29. 7. podpořit. Zejména také odvážným
občanům Bohuslavic, kteří opět velkou měrou přispěli k bohatému programu, bohuslavickým
seniorkám, jež obohatily program o zábavné vystoupení, členkám souboru Vlašanky, žákům ZŠ
a také zaměstnancům Obecního úřadu za výbornou spolupráci a pomoc při organizaci. Jsme
rádi, že nám letos přálo počasí a všichni si mohli jak sobotní tak nedělní program spokojeně
užít. Bohuslavický Oříšek.
Fotografie z Anenských slavností si můžete prohlédnout ve fotogalerii tohoto čísla
Zpravodaje.
Eva Ilková, redaktorka
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38. ročník Memoriál Richarda Knolla
Myslivecké sdružení Bohuslavice bude opět spoluzajišťovat vrcholnou kynologickou akci
celorepublikového významu, Memoriál Richarda Knolla. Možná si ještě někteří z vás vzpomínají
na rok 2004, kdy se u nás uskutečnil 30. ročník tohoto memoriálu. A dva roky nato v roce 2006 byl
u nás pořádán Memoriál Karla Podhájského. Do naší obce Bohuslavice tak opět letos přijede
soutěžit dvacet nejlepších ohařů z České republiky se svými vůdci a s nimi do nás zavítají i jejich
rodinní příslušníci, přátelé a další hosté. V honitbách Mysliveckých sdružení Křeménky Bolatice,
Bohuslavice, Dubina Větřkovice a Doubravě Opavské lesní a.s. pořádají Českomoravská
myslivecká jednota, Českomoravská kynologická jednota a Okresní myslivecký spolek Opava pod
záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase 38. ročník Memoriálu Richarda
Knolla. Soutěž se uskuteční v sobotu a neděli 1. a 2. září 2012. Po slavnostním zahájení na zámku
v Hradci nad Moravicí budou soutěžící psi se svými vůdci postupně plnit jednotlivé soutěžní
disciplíny. V Bolaticích na Křeménkách bude práce loveckého psa na poli, u nás na rybníku
Rakovec u staré Myslivecké chaty práce ve vodě, ve Větřkovicích na Dubině to bude práce v lese a
v honitbě Opavské lesní a. s. Doubrava u Lesních Albrechtic se bude soutěžit v dalších drobných
disciplínách. Naskýtá se mimořádná příležitost vidět při činnosti nejlepší psy a jejich vůdce u nás
v obci a bylo by škoda se na ně nepodívat. Jste všichni srdečně zváni.
Členové Mysliveckého sdružení

Náboženský život – historie kostelů (5.)
Putováním za kostely v našem kraji se dnes zastavíme v Píšti. Ještě v roce 1721 stál
v Píšti dřevěný evangelický kostel. Ten při velkém požáru v roce 1740 s celou vesnicí shořel.
Již v roce 1743 byl postaven nový zděný kostel v architektonickém stylu baroka, který již byl
katolický a slouží svému účelu dodnes. Ke kostelu byla v roce 1766 postavena nová fara.
V kostele se zachovaly vzácné barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784
od opavského malíře F. Lichta. Kostel v Píšti je zasvěcen sv. Vavřinci, jehož svátek církev slaví
10. srpna.
Na přelomu 20. a 21. století byl kostelu darován obraz Panny Marie starý 280 let. V roce
2001 proběhla korunovace obrazu Panny Marie papežskými korunkami posvěcenými papežem
Janem Pavlem II. za účasti pana faráře P. Mariusze Sienkowského a starosty obce Mgr.
Františka Jaroše v Římě. O rok později se Píšť stala novým mariánským poutním místem
v Ostravsko-Opavské diecézi. Vyhlášení této události provedl při slavnosti dne 12. 6. 2002
biskup Mons. František Václav Lobkovicz a zasvětil toto místo modlitbám za mír a usmíření
mezi národy.
V prostranství farní zahrady byla vystavěna křížová cesta s keramickými reliéfy
jednotlivých zastavení od současné akademické sochařky Gawlasové.
Vzácnou sakrální stavbu osmiboké kapličky se sochou sv. Jana Nepomuského můžete
vidět na křižovatce u kostela. Další pozoruhodná kaplička se sochou Bolestného Krista je po
cestě opodál, obě jsou z 18. století.
Oslavy odpustu jsou v Píšti pojaty velkolepě a jsou navštěvovány lidmi za širokého okolí
i z polského příhraničí. Až se i vy rozhodnete navštívit v těchto dnech oslav sv. Vavřince,
zastavte se na krátkou prohlídku kostela a pomodlete se za usmíření, porozumění a za mír.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v srpnu 2012
RNDr. Bajgar Josef
Fichna Eduard
Kocurová Erika
Stočková Marie
Zajíčková Hildegarda
Zajíčková Zdeňka
Fuchsová Hildegarda
Szymiczková Alžběta
Heisig Kurt
Kocurová Kristina
Vitásková Miroslava
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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