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Vážení spoluobčané,
v předposledním zářijovém týdnu skončilo kalendářní léto, ale neskončilo krásné
počasí. Výjimečně horký byl letos srpen, s průměrnou teplotou 21,7 °C, která byla o 2,6 °C
teplejší než srpnový průměr let 1775 – 2010 a dokonce o 0,3 °C teplejší než červenec, přestože
v tomto měsíci jsou teploty nejvyšší. Dne 20. 8. 2012, byla také překonána dosud nejvyšší
teplota 40,2 °C naměřená v Praze – Uhříněvsi v roce 1983. V tento den bylo ve středočeských
Dobřichovicích naměřeno 40,4 °C. Teplotní rekordy přinesly i zářijové dny, kdy na některých
místech vystoupaly teploty nad tropickou třicítku. Zároveň už ale také poprvé od jara na
horách nasněžilo. Ale podle předpovědi i začátek podzimu by měl být teplotně nadprůměrný.
Krásné počasí však dělá vrásky zemědělcům, protože způsobuje nedostatek vláhy.
Měsíc září byl ve znamení celé řady společenských akcí. Všechny akce, ze kterých
jmenuji Memoriál Richarda Knolla, opékání makrel v areálu hasičské zbrojnice, Strassenfest i
divadelní představení „Dokonalá svatba“, které sehráli hosté ze Štítiny, byly úspěšné, byly
pečlivě připraveny a hojně navštíveny. Byly zahájeny dva taneční kursy, jeden pro mládež a
druhý pro dospělé. V obřadní síni obecního domu jsem také uvítal 60. leté jubilanty obce,
poděkoval jim za celoživotní práci a popřál vše nejlepší do dalších let. V září jsme se po
rozpačitém začátku dočkali i tolik dlouho očekávaných vítězství našich fotbalových
reprezentantů.
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Soukromý i veřejný život v uplynulém měsíci podstatně ovlivnil zákaz prodeje alkoholu
nad 20 % vyvolaný namícháním směsi jedovatého metanolu a etanolu a rozšířením do
obchodní sítě. Výsledkem je 26 mrtvých a desítky otrávených lidí s těžkými následky. A počet
mrtvých a zdravotně postižených může ještě narůstat. V naší obci se naštěstí žádné projevy
otravy neudály. Velké nebezpečí je ukryto podle informací policie v láhvích, které mohou být
doma u spotřebitelů nebo na cestě k nim a dále v restauracích a barech. V době uzávěrky
zpravodaje nebyla ještě prohibice odvolána a nebyly přesně známy okolnosti podmínek
obnoveného prodeje alkoholu. Proto vás spoluobčany vyzývám k mimořádné opatrnosti. A
ještě jedno doporučení. Naučme se setkávat a slavit, tak jak je tomu jinde ve světě, bez
alkoholu.
V měsíci říjnu se konají dvoje volby, volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu
Parlamentu ČR. Do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se volí na 4 roky, si můžete
vybrat zastupitele z 21 kandidátek politických stran a hnutí. Do Senátu kandiduje za náš obvod
6 uchazečů a budou se volit na 6 let. Krajské volby a první kolo senátních voleb 2012 se
uskuteční v pátek a sobotu 12. a 13. října. V případě, že senátor nebude zvolen v prvním kole,
bude následovat hned další týden v pátek a sobotu 19. a 20. 10. druhé kolo. Krajské a senátní
volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat náš kraj a kdo bude náš obvod zastupovat
v Senátu. Nepodceňujte proto svůj volební hlas i váš může rozhodnout.
A na co se můžeme těšit v říjnu?
V sobotu 6. 10. pořádá Seniorklub ve spolupráci s obcí v hasičské zbrojnici kurs pečení
hlučínských koláčů, na který zveme naše hospodyňky. A hned od pondělí do pátku bude
probíhat v obecním domě počítačový
kurz pro seniory, který zajistila obec u
nadace Václava a Livie Klausových. Ve
čtvrtek 11. 10. pořádá Senioklub pouť
na Cvilín. V neděli 14. 10. oslavíme u
nás v obci krmáš, vzpomínku na den
vysvěcení našeho kostela Nesvětější
Trojice před 265 lety. V tento den
odpoledne
bude
restaurátorem,
akademickým
malířem
Pavlem
Novákem veřejnosti představena první
část restaurovaných fresek od malíře
Josefa Matyáše Lasslera. Neděle 21. 10.
bude
patřit
chrámovým
sborům
Hlučínska, které se představí tentokrát
v Chuchelné již na svém jubilejním 15.
setkání. A poslední víkendová sobota
v měsíci bude patřit našim nejmenším.
V sobotu 27. 10. uvítáme odpoledne
v obřadní síni obecního domu naše
nejmenší děti a společně s rodiči je
slavnostně uvedeme do společenství
občanů naší obce a večer se pobavíme
na "Jiřinkovém bále".
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 22. jednání dne 26. 9. 2012 zabývala následující
problematikou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zahájení
Kontrola usnesení
Výsledky hospodaření obce za 01-08/2012, výnosy daní za 01-08/2012
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za 1-7/2012
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MS kraje pro pokrytí nákladů
zásahové jednotky SDH
Pojištění obecního majetku na další pojistný rok
Návrh rozpočtu na rok 2013, dotace spolkům a organizacím působícím v obci
Investiční výstavba – stavby
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
ASA Expert – vypracování nabídky financování stavby
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
 Demolice RD č. 208 - realizováno
Projektová dokumentace
 Informace o hodnocení nabídek na zpracovatele „Studie proveditelnosti přírodě blízkých
opatření na území obce Bohuslavice“
 Dům pokojného stáří Vincence Hurníka, požární zajištění objektu a chráněných únikových
cest při počtu klientů větším jak 15
 Komunikace Záhumenní, veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby RD
manželů Theuerových, umístění HUP
 Smlouva o právu provést stavbu „Vodovodní a kanalizační přípojky“ RD Styl, a. s. na ul.
Polní
 KD, nabídky na realizaci nové el. přípojky
 Obnova zeleně v obci nabídky na osazení stromy před areálem SK Bohuslavice
 Návrh na umístění RD na parcele č. 1702/1, příjezd k RD č. 297 a pozemků po parcel č.
1703/1 (odbočka z ul. Polní)
 Návrh zadání změny č. 6 ÚP Dolní Benešov, stezka pro pěší a cyklisty
 Nabídka na vypracování žádosti o dotace
Organizační věci:
 Organizační zajištění voleb do krajského zastupitelstva a senátu
 Vysvětlení Ministerstva vnitra k základním registrům
 Informace ze sněmu a rady Sdružení obcí Hlučínska
 Informace o školním roce 2012 a 2013
 Servisní smlouva č. 490120680 s firmou ATLAS CONSULTING na program. vybavení
CODEXIS
 EKO-KOM, změny v sazbách odměn
 Kompostéry, kompostování, podána žádost o dotaci, požadavek na výstavbu nového
obchodu
 Veřejná služba, porušení pracovní kázně
 Žádost o udělení licence TQM
 Valná hromada Honebního společenstva Bohuslavice
 Informace o zrušení veřejného tel. automatu Bohuslavice, Opavská 409
 Pronájem hrobu č. 428
 Dějiny obce Bohuslavice, natočení klipu o Bohuslavicích, nové pohlednice obce, nabídka,
kalendář na rok 2013
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 Kulturní akce, 4. 10. 12 agitace MUDr. Papugy, kandidáta do senátu, 6. 10. 12 – kurz
pečení hlučínských koláčů, 8 – 12. 10. 12 Počítačový kurz pro seniory, 12. – 13. 9 volby;
14. 10. Krmáš, představení zrestaurovaných fresek v kostele, 19. a 20.10. 12 2. Kolo voleb
do Senátu, 21. 10. 12 Setkání chrámových sborů v Chuchelné; 27. 10. 12 vítání nových
občánků, Jiřinkový bál
10. Diskuse
 Oprava kanalizace na ul. Opavské a Okružní
 Spolupráce s družební obcí Závažná Poruba
 Návrh na změnu v odměňování členů obecního zastupitelstva
 Stížnost na umývání aut na komunikacích, vylévání znečištěné vody do kanalizace
zakládání černých skládek, spalování mokrého biologického odpadu aj.
 Článek v časopise „Knihovnička“ o Bohuslavických koláčích
 Pracovní úvazky zaměstnanců obce a příspěvkové organizace
 Obsazení ordinace obvodního lékaře
 Nájem hospodářské budovy u obecního domu
 Opakovaný velký nepořádek a ztráty toaletního papíru na záchodech u hřbitova
 Kácení stromů v areálu hasičské zbrojnice
 Zakoupení velkostanů pro pořádání společenských akcí
Ing. Kurt Kocián, starosta

Důležité informace
Informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a do
zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Jak jste se již dočetli v denním tisku a slyšeli z médií ve dnech 12. a 13. října 2012 se
uskuteční v ČR volby do krajských zastupitelstev a v 1/3 senátních obvodů i volby do Senátu
parlamentu České republiky. V obci Bohuslavice budou probíhat oboje tyto volby. Pokud
nebude v prvním kole zvolen senátor, budou volby do senátu probíhat ještě ve 2. kole a to 19.
a 20. října 2012.
Voliči obdrží hlasovací lístky na oboje tyto volby v jedné doručovací obálce modré
barvy nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Pokud se uskuteční 2. kolo voleb do senátu (což je
pravděpodobné), obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
Volební místností pro všechny oprávněné voliče v naší obci je obřadní síň Obecního
domu, Poštovní 119. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže státní občanství ČR
platným občanským průkazem, cestovním nebo diplomatickým, či služebním pasem ČR.
Podrobné informace jsou přiloženy u každé sady hlasovacích lístků, které volič obdrží.
Občanům, kteří se nemohou pro svůj věk či zdravotní stav dostavit osobně do volební
místnosti, mohou svůj požadavek zúčastnit se voleb, nahlásit přede dnem voleb na obecní úřad
(tel: 553 659 075) nebo poté do volební místnosti (telef. spojení bude sděleno dodatečně) a
okrsková volební komise je navštíví s přenosnou volební schránkou.
Karla Krupová
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Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bohuslavice u Hlučína bude
již brzy dokončena
Pozemková úprava v k.ú. Bohuslavice u Hlučína má za sebou etapu návrhu nového
uspořádání pozemků a práce se již po několika letech blíží do svého závěru. Zbývá ještě
dopracovat návrh nového uspořádání pro lokalitu „U ženicha“ a dořešit několik nesouhlasů a
připomínek k návrhu.
Návrh nového uspořádání bude po dobu 30 dnů vystaven na Pozemkovém úřadě
v Opavě a taktéž na Obecním úřadě obce Bohuslavice. Informace o vystavení návrhu bude
zaslána všem známým účastníkům pozemkových úprav v k.ú. Bohuslavice u Hlučína. V této
době mají účastníci poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky nebo připomínky u
příslušného pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Po uplynutí doby vystavení návrhu svolá pozemkový úřad závěrečné jednání, na kterém
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s finální podobou návrhu.
Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav, pokud s ním po
vypořádání připomínek souhlasí vlastníci nejméně 75 % výměry řešených pozemků.
Rozhodnutí o schváleném návrhu pozemkový úřad oznámí veřejnou vyhláškou a doručí všem
známým účastníkům (tzv. první rozhodnutí). V případě odvolání proti rozhodnutí o schválení
návrhu již toto řeší odvolací orgán.
Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci, pozemkový úřad předá
katastrálnímu úřadu k vyznačení do katastru nemovitostí. Schválený návrh je závazným
podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Proti rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (tzv. druhé rozhodnutí) na
základě schváleného návrhu se již nelze odvolat. Tímto rozhodnutím zanikají dosavadní
nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným
pozemkům, kterých se rozhodnutí týká. Toto rozhodnutí pozemkový úřad oznámí veřejnou
vyhláškou a současně doručí katastrálnímu úřadu a všem vlastníkům pozemků a osobám
dotčeným řízením. Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem 15denní lhůty, která
začíná běžet ode dne vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Na základě takto schváleného návrhu pozemkový úřad po projednání se sborem
zástupců stanoví s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a finanční zajištění postup realizace
společných zařízení. Pozemkový úřad taktéž dle potřeb vlastníků zajistí vytyčení a označení
vlastnických hranic, a to nejdříve po nabytí právní moci prvního rozhodnutí. Vytyčení a
stabilizace vlastnických hranic lze hradit z prostředků státu pouze jednou.
Ing. Petr Kovář, Ekotoxa s. r. o. Opava

Upozornění občanům
I v měsíci září byli občané naší obce vystavení dalším nájezdům podomních prodejců a
vyskytla se i další krádež v obydleném domě a v areálu soukromé firmy se škodou více jak půl
milionu korun. Rovněž informace o dalších krádežích v okolních obcích jsou na denním
pořádku. Vyzývám proto opět vás občany, abyste byli pozorní, uzamykali hlavní i vedlejší
vchody, sledovali neustále okolí, pozorovali podezřelé neznámé osoby a zapisovali čísla
stojících neznámých aut. Nepouštěli nikoho neznámého dovnitř rodinných domků, na
požádání neměnili peníze a nic pod nátlakem nepodepisovali. Jen tak snížíme nebezpečí
krádeží nebo podvodů.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Rekonstrukce ulice Záhumenní
Obec Bohuslavice zahájila přípravné a projekční práce na „Rekonstrukci komunikace
Záhumenní“ která je ve velmi špatném stavu. Ještě před tím, než začnu psát o dosud neúspěšných
jednáních s dotčenými vlastníky pozemků u této komunikace, mi dovolte krátké připomenutí
minulosti. Komunikace a kanalizace se v naší obci začaly budovat po roce 1950. A dlouhou dobu se
stavěly tak, že tehdejší Místní národní výbor zajistil občanům materiál a občané svépomoci vykopali
trasu, osadili trubky a provedli zához. Následovalo usazení obrubníků, vyrovnání pláně, v lepším
případě zastruskování, zasypání drobným kamenivem a zalití asfaltem. Práce byly prováděny
převážně brigádnicky. Odměnou občanům byla možnost vybavit své domovy koupelnou a
splachovacím záchodem a dostat se ke svému domu po schůdné komunikaci. To vše se realizovalo
bez projektů, stavebních povolení, odborných dozorů na stavbách, kolaudací, vytýčení pozemků a
jiných dnes nutných postupů. Ale nemusíme chodit tak daleko a zjistíme, že plyn i voda je vedena
často soukromými pozemky jen s ústním svolením vlastníka.
A proč o tom všem píši. Protože to je výchozí stav v naší obci a na Záhumenní. Jedná se o
budoucí páteřní komunikaci obce, která bude v provozu po dobu, kterou nedokážu odhadnout, ale
určitě více jak 100 let. A taková komunikace musí mít předepsané parametry, aby se na ni mohly
pohybovat nejenom osobní, ale i požární auta, zemědělské stroje a mohl se v zimě provádět úhrn
sněhu. A ne tak, aby zemědělec nebo obsluha při úhrnu sněhu u každého rodinného domku musela
prosit majitele auta o uvolnění průjezdu. A pokusme se vžít do situace, kdy se musí k pacientovi
dostat sanitka nebo lékař, nebo k hořícímu domku požární auta.
Nově navržená komunikace má požadované parametry. Pro její vybudování však potřebujeme
vykoupit části pozemků. Rada obce stanovila pro výkup těchto pozemků 50,- Kč/m2. Je to vyšší cena
než za kolik se prodává orná půda, ale nižší než tržní cena stavebních pozemků. Převážná část
majitelů s touto cenou souhlasí. Další majitelé požadují za prodej tržní hodnotu a další prodej
podmiňují jinými požadavky. Při projednávání v radě obce nebylo schváleno navýšení výkupní ceny.
Peníze potřebujeme na další projekty a stavby tam, kde ještě pořádná komunikace chybí. A máme
jich ještě dost. Rada uložila vyhledat další alternativy řešení vzniklé situace, které budou vyžadovat
další práce geodetů a projektantů. A tak místo toho, abychom zaměřili své úsilí na hladký průběh
přípravy stavby, budeme zdlouhavě hledat, vyhodnocovat, projednávat a diskutovat další alternativy
řešení a hledat kompromisy. To bude vyžadovat čas i finanční prostředky.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Udržování pořádku
Opakovaně zaznamenáváme nepořádek na veřejných prostranstvích, autobusových
zastávkách, chodnících, příkopech a také na záchodech u hřbitova. Všude nacházíme nečistotu, plno
odpadků, zbytky jídel a plastových láhví, ukradený záchodový papír, tekoucí vodu a nepořádek.
Velice rádi bychom pracovní čas pracovníků na obci věnovali jiné práci, ale bohužel jsou u nás v obci
lidé, kterým čistota a pořádek nic neříká a uklízené prostranství znovu zaneřádí. Vyzývám vás,
udržujme v obci pořádek, je to dobrá vizitka pořádkumilovných lidí v naší obci i na Hlučínsku.

Poděkování
Děkuji všem pořadatelům a organizátorům, všem spolkům a organizacím, kteří se podílí na
kulturním a společenském životě v naší obci. Děkuji také vám, kteří tyto akce navštěvujete. Zvlášť
velké poděkování patří všem obyvatelům ulic Kozmické a Zahradní a hlavní organizátorce p. Pavlíně
Kocurové, kteří společně uspořádali pro občany naší obce i mnoho přespolních hostů u nás už tradiční
pouliční slavnost „Strassenfest“. Museli se vyrovnat na poslední chvíli s vyhlášenou prohibicí a
zajistit náhradní občerstvení. Setkání sousedů, rodáků i hostů splnilo očekávání. Plné stánky u
jednotlivých rodinných domků nabízejících různé speciality a zábava dlouho do noci svědčila o tom,
že se všichni cítili dobře a byli spokojeni. Děkuji za vaši námahu a obětavost pro druhé!!!
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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DOMOV
Výhody stavebního spoření
- roční výnos z vkladů až 3,15%
- státní podpora až 2000 Kč ročně
- efektivní zhodnocení vkladů se státní
podporou až 5,86% ročně

Výhody úvěru ze stavebního
spoření
-

úroková sazba již od 2,95 %
splatnost úvěru až 30 let
úvěr bez zajištění až do 500.000 Kč
možnost kdykoli splatit úvěr zdarma
možnost odepsat zaplacené úroku z úvěru
od daňového základu

Výhody penzijního připojištění
- státní příspěvek až 2760 Kč ročně
- daňové úlevy
- do konce listopadu 2012 lze uzavřít penzij. připoj.
za stávajících podmínek

Výhody životního pojištění
-

pojištění celé rodiny v rámci jedné smlouvy
rozsah a složení lze kdykoli měnit
daňové odpočty
od 21. 12. 2012 dojde ke sjednocení cen pojistného, ženy budou platit za pojistění
více než doposud, proto využijte příležitosti a pojistěte se za výhodnějších
podmínek co nejdříve.

Bližší informace – Biegonová Gabriela,
tel. č. 725 812 148
Placená inzerce
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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/.

Zahájení nového školního roku
Školní rok 2012/2013 byl zahájen 3. září slavnostním shromážděním žáků a pedagogů v
kulturním domě. Učitelům i žákům popřáli oba pozvaní starostové - Bohuslavic i Závadymnoho štěstí, úspěchů a klidný průběh celého školního roku. Do školního kolektivu byli
přivítáni také letošní prvňáčci.
Žáci se opět vrátili do lavic a učitelé s plným nasazením zahájili výuku. V polovině září
se uskutečnila společná schůzka učitelů s rodiči. Rodiče byli seznámeni s organizací školního
roku a nejdůležitějšími úkoly, které nás letos čekají. Svou činnost zahájil prvním setkáním
nový Klub rodičů.
Součástí výuky jsou také různá kulturní vystoupení, preventivní programy, projekty,
olympiády, výlety a exkurze. Hned v září několik takových akcí proběhlo. Žáci I. stupně
navštívili divadelní představení, žáci II. stupně měli možnost účastnit se besedy s mediálně
známým Josefem Klímou na téma "kriminalita mládeže". V rámci environmentální výchovy
šesťáci "hledali svůj červený kontejner", sedmáci pak stihli zasadit svůj třídní strom. 4. a 5.
třída se zúčastnila dopravně-ekologické besedy. Některé třídy čeká v říjnu výlet do Prahy. V
říjnu se také chystáme na "Slavnosti stromů". 5. - 9. třídu čeká "Logická olympiáda" a až do
listopadu se budou někteří žáci věnovat projektu "Po škole v pohybu".
Od října bude také zahájena činnost mnoha zájmových kroužků pro žáky nižšího i
vyššího stupně. Běžná výuka bude žákům obohacována o další zajímavé a přínosné akce
během celého školního roku.
První setkání rodičů s pedagogy proběhlo též v mateřské škole.
Všem žákům, učitelům, ostatním zaměstnancům školy a také rodičům přeji klidný a
pestrý školní rok.
Mgr. Gabriela Prchalová, ŘŠ

Výsadba stromu
Dne 14. 9. žáci 7. třídy naší školy
zasadili svůj "strom třídy" v remízce
„Za Kafárňou". Okrasná jabloň, kterou
jsme vysadili, je tak součástí výsadby
okrasných stromů a keřů. Strom je
označený cedulkou se jmény dětí,
které se na výsadbě podílely a jsou
zároveň patrony stromu. Tímto
děkujeme p. Veverkovi a p. Ostárkovi,
kteří nám výsadbu stromu umožnili.
Mgr. Šárka Kupková

říjen 2012
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Základní informace školy
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice má 35 zaměstnanců a je tvořena: základní školou,
mateřskou školou, školní družinou, školní jídelnou.
 Školní družina má 1 oddělení a je zde zapsáno 30 dětí (vychovatelkou školní družiny p. Karin
Herudková).
 Mateřskou školu tvoří 3 oddělení s 80 dětmi (1 oddělení v Závadě). Chod MŠ zajišťuje
6 učitelek (vedoucí učitelka p. Anna Kozáková) a 3 správní zaměstnankyně.
 Školní jídelna vaří celkem asi pro 440 strávníků. Jídelna zaměstnává 7 pracovnic (vedoucí
školní jídelny p. Šárka Miketová).
V letošním roce základní školu navštěvuje 183 žáků. Ve škole bude působit 14 pedagogických
pracovníků (13 učitelů, l vychovatelka ŠD). Chod školy zajišťuje 5 správních zaměstnanců
(ekonomka, školník, 3 uklízečky).
ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ
Roč.

1.

2.

3.

4.

5.

1.-5.

6.

7.

8.

9.

6.-9.

1.-9.

Celkem
Dívky
Hoši
Dojížď.

26
14
12
3

25
9
16
7

17
8
9
10

25
14
11
5

17
8
9
6

110
53
57
31

12
3
9
4

20
10
10
4

17
5
12
4

24
13
11
7

73
31
42
19

183
84
99
50

TŘÍDNICTVÍ A FUNKCE
 1. tř. – Mgr: Lenka Lasáková
 2. tř. – Mgr. Monika Valachová
 3. tř. – Mgr. Zdeňka Birtková
 4. tř. – Mgr. Jaroslava Ratajová
 5. tř. – Mgr. Zuzana Prokšová
 6.tř. - Mgr. Dagmar Fojtíková
 7. tř. – Mgr. Šárka Kupková
 8. tř. – Mgr. Andrea Kupková
 9. tř. – Mgr. Pavel Pinďák
Výchovná poradkyně:
Koordinátorka prevence:
Koordinátorka EVVO:
Správkyně ICT:
Vyučující náboženství:
Zástupkyně ŘŠ:
Ředitelka ZŠ:
Ostatní pedagogové:

Mgr. Dagmar Fojtíková
Mgr. Andrea Kupková
Mgr. Jaroslava Ratajová
Mgr. Karla Poštulková
Mgr. Olga Stuchlá, Mgr. Kazimír Buba
Mgr. Irena Václavková
Mgr. Gabriela Prchalová
Mgr.,Bc. Michaela Václavková
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TERMÍNY PRÁZDNIN ŠKOLNÍHO ROKU
2012/2013
 Období školního vyučování začne v
pondělí 3. září 2012.
 Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.
 Období školního vyučování v druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
 Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
 Vánoční prázdniny budou zahájeny v
sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu
2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek
3. ledna 2013.
 Jednodenní
pololetní
prázdniny
připadnou na pátek 1. února 2013.
 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro okres Opava stanoveny v termínu
11. 3. – 17. 3. 2013.
 Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 28. března a pátek 29. března2013.
 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
 Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Další informace naleznete na www.zsbohuslavice.cz
Mgr. Gabriela Prchalová
ředitelka školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Náš nový školní rok v ŠD jsme
začali výstavou zemědělské techniky,
která se konala ve čtvrtek
20. 9. 2012 v Hlučíně na parkovišti u
Štěrkovny. Vystavovala tam česká
firma Zetor své traktory v různých
modifikacích. Děti měly přednášku o
jednotlivých strojích, se zájmem
kladly různé otázky, na které dostaly
odpovědi. Všechny stroje si důkladně
prohlédly.
Fotografie
svých
dětí
naleznete na webových stránkách
školy pod hlavičkou Školní družina.
Tímto bych chtěla poděkovat
firmě Agroservis Hlučín za umožnění návštěvy této výstavy, pracovníkům za odborný výklad a
také doprovodu – dvěma babičkám a jedné mamince, které věnovaly svůj čas dětem a jely
s námi.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

říjen 2012
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Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
Hokejistům HC Buldoci Bohuslavice začíná v říjnu jubilejní, již 10. ročník AHL – Amatérské
hokejové ligy. Do letošního ročníku se přihlásila další tři nová mužstva – HC Viking, HC Ohio Háj a
HC Buldoci Branka. Oproti minulému ročníku, kdy se soutěže účastnilo 17 mužstev, tedy počet
účastníků soutěže letos rozrostl a zaokrouhlil na rovné dvacítce.
Účastníci AHL v roce 2012-2013:
HC Bolatice, HC Bohuslavice, HC Buldoci Branka, HC Čas Mančaft, HC Derby Kouty, HC Hať, HC
Horní Lhota, HC Isotra, HC Kozmice, HC Markvartovice, HC Mexiko, HC Monaco Kouty, HC Ohio
Háj, HC Opava Jaktař, HC Otice, HC Prajz Hlučín, HC Sršni Píšť, HC Štěpánkovice, HC Viking, HC
Zábřeh.
Ne
Út
Pá
So

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v říjnu:
7.10.2012 13:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať
9.10.2012 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buldoci Branka
19.10.2012 19:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Prajz Hlučín
27.10.2012 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěže a rozpis
všech utkání naleznete na internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián

Řádky z kultury
Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích pořádá dne 27. 10. 2012 ve 20.00 hodin v
sále kulturního domu "Jiřinkový bál". K tanci a poslechu hraje hudba BRATRANCI.
Předprodej vstupenek od 6. 10. 2012 u pí. Anežky Šebestíkové v prodejně ESO.
SDH Bohuslavice

Pozvánka na keramické kurzy pro dospělé
Keramické kurzy pro dospělé budou zahájeny v pondělí 15. 10. 2012 v dílně základní
školy. Budou se konat pravidelně každé pondělí v době od 18.00 hod do 20.00 hod. Kurzovné
činí 100,- Kč na jedno setkání (70,- Kč – nákup materiálu; 30,- Kč – kurzovné), bude se
vybírat na začátku setkání. V kurzu získáte nejen chuť tvořit, ale naučíte se jednoduché,
účinné techniky (techniku tvorby z plátů, vytváření z válečků, rytí, modelování z ruky,
základy glazování a dekorování), získáte inspiraci a nové nápady. Všichni účastníci mají k
dispozici dostatečné množství glazur, i více druhů hlíny. A k tomu všemu zjistíte, že vytváření
keramických výrobků je skvělá forma odpočinku a nikde jinde se tak příjemně nepovídá s
druhými lidmi jako v keramické dílně.
Na Vaši účast se těší Jana Baarová
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Kurz pečení a zdobení perníků
Organizátor:
Termín:
Místo konání:
Lektor:
Kurzovné:
Program:
8,00
8,30

12,00-13,00
13,00

18,00
Přihlášky:

ZO ČSV Vřesina
Klub perníkářů Bohuslavice
27. 10. 2012
ZŠ Bohuslavice
Karel Ostárek, Kateřina Kotzurová
100 Kč
příprava prostoru kurzu, příchod účastníků
zahájení,
- úvod o včelích produktech a využití medu při přípravě medového pečiva
- příprava těsta, pečení
přestávka na oběd
pokračování rozdělané práce
zdobení perníku
- příprava polevy
- seznámení se zdobením
- samotné zdobení
prezentace hotových výrobků, diskuse, výměna zkušeností
shrnutí a vyhodnocení kurzu
Karel Ostárek, tel. 724 043 792, email: info@ostarek.cz

říjen 2012
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Náboženský život – historie kostelů (7.)
Další sousední obcí, kterou dnes navštívíme,
jsou Bolatice. Z dálky nás upoutá zářící dominanta
obce – kostel sv. Stanislava. Zasvěcení tomuto světci
je pro naše končiny poněkud neobvyklé. A tak se
podívejme trochu do historie.
Panství Bolatice bylo podle zachovaného
dokumentu (dopisu) papeže Inocence IV. ze dne
18. 12. 1250 odkázáno cisterciáckému klášteru na
Velehradě. V době husitských válek byl majetek
Bolatice v držení Jindřicha z Děhylova. Později pak
získali tento majetek evangeličtí pánové z Drahotuš,
kteří vlastnili již Dolní Benešov. Pobělohorské
proměny – rekatolizace – umožnily navrátit majetek
cisterciákům. Hned na začátku 18. století byl postaven
zděný kostel, který byl zasvěcen sv. Stanislavu,
polskému biskupovi. Posvěcen byl v roce 1703. V té
době působil jako administrátor a později jako probošt
v Bolaticích významný spisovatel Kristián Bohumír
Hirschmencl. Opavským zemským sněmem byl
pověřen postarat se o ubytování a stravování polského
krále Sobieského, který táhl se svým vojskem v tu
dobu naším krajem na pomoc Vídni proti Turkům. A
právě na památku této události byl pro patronát nově postaveného kostela vybrán polský
světec sv. Stanislav.
V letech 1724 – 1748 byl pro důstojné ubytování proboštů postaven barokní zámek,
který slouží v současné době, po důkladné rekonstrukci, jako sídlo obecního úřadu.
V té době byly také postaveny dvě kaple. Barokní kaple Panny Marie při vjezdu od
Benešova a kaple sv. Jana Nepomuckého.
Kostel byl přestavěn a rozšířen do dnešní podoby v letech 1909 až 1912 stavitelem
Josefem Seyfriedem. V interiéru kostela se zachovaly tři obrazy malíře Ignáce Raaba a část
původního barokního vybavení a ve věži zvon z roku 1492.
V současné době byl kostel celkově opraven - střecha, vnitřní i vnější omítky a
obnovena fasáda, takže kostel září do krajiny, jak jsem uvedl v úvodu.
Prostorný a krásný barokní kostel zve i vás k prohlídce a meditaci. Jistě stojí za
návštěvu.
Leo Dominik, kronikář obce
Zpravodaj obce Bohuslavice č. 238, říjen 2012 – 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.
Prošlo jazykovou úpravou.
Redakční rada: Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Eva Ilková.
Redakce a grafické zpracování: Eva Ilková. Kontakt na redakci: email – fotoeva7@gmail.com.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. Října 2012.
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Společenská kronika – naši jubilanti v říjnu 2012
Kocián Erhard
Křižák Leonard
Buhlová Růžena
Štefková Alžběta
Kocur Valter
Tomíčková Hedvika
Hrušková Marie
Vitásek Alois
Kocurová Kristina
Lampa Hubert
Hluchník Emil
Pohanková Vlasta
V měsíci říjnu 2012 oslaví zlatou svatbu manželé Annemarie a Bruno Dominikovi
a manželé Erika a Josef Kocurovi.
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme, manželům Dominikovým
a Kocurovým přejeme další společná léta prožitá ve zdraví a spokojenosti.
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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