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Vážení spoluobčané,
i v měsíci říjnu jsme si mohli užívat, zejména v první polovině, krásného slunečného
počasí s denními teplotami nad 20 °C. Ve druhé polovině měsíce došlo k ochlazení, které se
projevovalo nižšími teplotami, zejména v noci. Vyskytly se už i první přízemní mrazíky. Na
konci měsíce nás počasí překvapilo nástupem opravdové zimy. Teploty klesly pod nulu i přes
den a napadl i v nížinách první letošní sníh, který se udržel poslední tři dny v měsíci. Nízké
teploty měly za následek vznik inverze, která společně se zahájením topné sezóny způsobila
zhoršení čistoty ovzduší v obci. Lze předpokládat, že se stav ovzduší tak jako každý rok
v tomto období nezlepší. Doporučuji proto, zejména maminkám s malými dětmi, ale i
ostatním dětem, seniorům a nemocným s dýchacími problémy, aby se vyhýbali zbytečnému
chození ven a co nejvíce omezili fyzickou zátěž.
V měsíci říjnu se uskutečnily v naší obci dvoje volby. Ve volbách do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje získaly celkové vítězství levicové strany. Vyhrála ČSSD a těsně
druzí skončili komunisté. Mají v zastupitelstvu 24 a 20 mandátů a mohou pokračovat, tak
jako v minulém období, ve stávající koalici. Do zastupitelstva našeho kraje byli dále zvoleni
ODS (9 mandátů), KDU-ČSL (7 mandátů) a nezávislí (5 mandátů). Pravicové strany utrpěly
porážku. Strany vládní koalice se až na ODS do zastupitelstva kraje vůbec nedostaly.
Výsledky voleb v naší obci se výrazně lišily od výsledků v kraji. Naši občané dali přednost
zástupcům a volebním programům jiných politických stran. Z kandidátů našeho Hlučínského
regionu byli do zastupitelstva Moravskoslezského kraje zvoleni jenom dva uchazeči –
Mgr. Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic za ČSSD a Ing. Andreas Hahn, starosta Kravař za
ODS. Oba už v minulém volebním období v zastupitelstvu kraje pracovali. Přeji jim do
dalšího volebního období hodně úspěchů při prosazování zájmů našeho Hlučínska.
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR kandidovalo v našem obvodu 6 uchazečů.
V prvním kole v naší obci zvítězil MUDr. Papuga z Bolatic (140 hlasů), na druhém místě se
umístil MUDr. Mgr. Plaček (118 hlasů) a třetí skončil dosavadní senátor MUDr. Vlček (70
hlasů). Ve druhém kole zvítězil ze dvou postupujících uchazečů celého obvodu MUDr.
Plaček (120) nad MUDr. Vlčkem (81).
V neděli 14. října, na krmáš, památku vysvěcení našeho kostela Nejsvětější Trojice,
byla poprvé představena veřejnosti první část restaurovaných fresek s odborným výkladem
akademického malíře Josefa Nováka. Početní zájemci byli podrobně seznámeni
s provedenými pracemi na obnově krásného interiéru našeho kostela. Na závěr jsme společně
s otcem Kazimírem poděkovali restaurátorům za odvedenou práci a všem, kteří na záchranu
našeho kulturního dědictví přispěli finančně a osobně při stavbě a demontáži lešení.
Jsem velmi potěšen, že jsem mohl v sobotu v obřadní síni obecního domu přivítat 26
nových občánků do společenství občanů naší obce, 12 holčiček a 14 kluků.
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V minulém měsíci jsem vás vybízel k mimořádné opatrnosti při používání alkoholu.
Tato výstraha platí i po ukončení prohibice, protože otrava metylalkoholem může pocházet
požitím alkoholu z láhví, které jsou na cestě od výrobců k obchodníkům a zákazníkům,
v restauracích, různých bufetech, nálevnách apod. Tuto výstrahu umocňuje i první mrtvý
z Hlučínska, z nedalekých Sudic.
Očekával jsem větší účast na kursu pečení hlučínských koláčů. Ty hospodyně, které
přišly, kurs nepotřebovaly. Setkání využily na předání zkušeností a strávily spolu krásné
odpoledne nejdříve při práci a pak u kávy a čerstvě napečených koláčů. Plánovaný kurs
v pečení perníků byl dokonce pro nezájem zrušen. Snad další připravovaná výstava vzbudí
další zájem. V neděli 21. 10. se představilo v Chuchelné v kostele Povýšení svatého kříže 11
chrámových sborů z Hlučínska na tradičním jubilejním XV. setkání. Krásné setkání bylo
ukončeno společnou písní. Děkuji Mgr. Marii Kotzurové a všem členů chrámového sboru za
přípravu a reprezentaci naší obce.
A na co se můžeme těšit v nastávajícím měsíci. V neděli 4. 11. nás budou na tradičním
setkání folklórních souborů „Kolaja“ v Hati reprezentovat naše „Vlašanky“. V pátek 16. 11.
a v sobotu 24. 11. zakončí dospělí a mládež slavnostními kolonami taneční kursy. V sobotu
17. 11. bude patřit sál kulturního domu zájemcům o rockovou hudbu. Bude uspořádán další
ročník Bohuslavického rockobití. Na neděli 18. 11. je připravován křest básnické sbírky
Martina Vitáska s názvem Hlubiny nekonečna. Konec měsíce bude ve znamení přípravy
výstavy „Kouzlo a vůně perníků“. Samotná výstava se uskuteční v sobotu a neděli 1. a 2. 12.
2012.
Děkuji všem pořadatelům za přípravu a společně s nimi vás srdečně zvu na všechny
připravované akce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 23. jednání dne 15. 10. 2012 zabývala následující
problematikou:
Program:

Zahájení
Kontrola usnesení
Výsledky hospodaření obce za 01-09/2012, výnosy daní za 01-09/2012
Rozpočtové opatření č. 5/2012
Návrh rozpočtu na rok 2013, návrh investiční výstavby, dotace spolkům a organizacím působícím
v obci
6. Investiční výstavba:
Stavby:
 Rekonstrukce ul. „U Kovárny“, zahájeno stavební řízení
 Přeložka kanalizace na ul. Školní, požadavek na průběh zajištění přeložky kanalizace
 Nákup zametacího stroje
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Návrhu
dopravního zklidnění silnice III/46819“
Projektová dokumentace:
 Územní plán obce Bohuslavice, výběrové řízení na zpracovatele, nabídka fy Recte
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
výběrové řízení na dodavatele
 Další postup vyhodnocení nabídek na zpracovatele „Studie proveditelnosti přírodě blízkých
opatření na území obce Bohuslavice“
 Dům pokojného stáří Vincence Hurníka, oznámení o záměru v území k vydání územního
souhlasu, žádost o stavební povolení
 Komunikace Záhumenní, stanovisko k odkupu části pozemku, žádost o zjednání nápravy,
výsledky jednání s projektantem o dalších alternativách projektu „Rekonstrukce komunikace
Záhumenní“
 KD, nabídky na realizaci nové el. přípojky a přepojení, nové rozvaděče
 Obnova zeleně v obci, vyhlášení výzvy na předložení žádosti o dotaci, osazení stromy před
hřištěm, kácení a obnova zeleně v areálu hasičské zbrojnice
 Vypracování žádosti o dotace
 Zadávání veřejných zakázek
Oprava obecního majetku
 Oprava kanalizace na ul. Opavské a Okružní
7. Organizační věci:
 Program 14. jednání obecního zastupitelstva dne 25. 10. 2012
 Výpověď smlouvy na dodávku plynu a elektřiny v objektech ve vlastnictví obce
 Informace ze sněmu a rady Sdružení obcí Hlučínska
 Veřejně prospěšné práce, nástup pracovníka od 15. 10. 2012
 Ukončení členství v kulturní komisi, jmenování Karin Herudkové jako nové členky kulturní
komise za Klub rodičů
 Dějiny obce Bohuslavice, stanovisko k textu
 Charita Hlučín, žádost o dotaci na III/2012
 Kulturní akce v listopadu
8. Diskuse:
 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav na k. ú. Bolatice
 Výsledky 1. kola voleb
 Informace o pracích v areálu SK Bohuslavice
Ing. Kurt Kocián, starosta
1.
2.
3.
4.
5.
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Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém 14. jednání dne
25. 10. 2012 usnesení č.: 18/14

a) Za ověřovatele zápisu z 14. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice byli zvoleni Mgr. Dagmar
Fojtíková, Jan Manusch a za členy návrhové komise Ing. Marie Poštulková, Eliška Šimoníková a
Mgr. Pavel Dominik.
b) Program 14. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 09 2012. Celkové příjmy za 01 – 09/2012 činily
13.627.051,63 Kč. Zůstatek z roku 2011 byl 5.759.324,07 Kč. Celkové příjmy za 01- 09/2012 vč.
zůstatku z roku 2011 činily 19.386.375,70 Kč. Celkové výdaje za 01- 07/2012 11.771.500,31 Kč.
Peněžní zůstatek k 30. 9. 2012 byl ve výši 7.624.066,99 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 1.500.788,66 Kč, na účtu za domovní odpad 77.490,00 Kč a na spořícím účtu UniCredit
6.045.788,33 Kč.
d) Dílčí audit hospodaření obce za 01 – 07/2012 bez výhrad.
e) Rozpočtové opatření č. 5/2012 bez výhrad.
f) SOD na vypracování „Studie zklidnění průtahu silnice III/46819“ s firmou DHV CR spol. s r. o.,
Sokolovská 100, 180 00 Praha 8.
g) Rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na zpracovatele „Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Bohuslavice“.
h) SOD s firmou Ekotoxa s.r.o., Otická 37, 746 01 Opava na zakázku „Studie proveditelnosti
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Bohuslavice“.
i) Vypracování žádostí o dotaci: - Dům Pokojného stáří Vincence Hurníka
- Revitalizaci zeleně, obnova krajinných kultur
- Optimalizace vodního režimu krajiny
- Program obnovy venkova, výměna oken HZ
- Drobné vodohospodářské akce
- Program DSH 11 zvyšování pasivní bezpečnosti na komunikacích
j) Nabídku a SOD na nové el. napojení kulturního domu s firmou Jan Ondruš, EL – EKO.
k) Smlouvu na realizaci výběrového řízení na Územní plán Bohuslavice s firmou Recte.CZ, s. r. o. a
hodnotící komisi pro výběr zpracovatele územního plánu obce Bohuslavice.
l) Zhotovení 600 ks kalendářů s historickými fotografiemi na rok 2013 dle nabídky firmy BITTISK
s. r. o. Opava.
19/14 Revokace usnesení č. 14/11 k):
Cenu za odkup pozemků ve výši 10,- Kč/m2 od majitelů parcel na ulici Záhumenní.
Nová cena bude stanovena po projednání v Komisi místního rozvoje a radě obce.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo přijato ukládací usnesení.
Návrh investiční výstavby v roce 2012.
Dotace spolkům a organizacím v obci.
Návrh rozpočtu na rok 2013.
Návrh smlouvy o dodávce pitné vody a napojení na kanalizaci, obchodní podmínky dodávky pitné
vody a napojení na kanalizaci, reklamační řád.
Informaci o stavu přípravy opravy komunikace U Kovárny.
Informaci o vypracování projektové dokumentace a přípravě stavby „Snížení energetické náročnosti
objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění.
Informaci o průběhu vypracování projektové dokumentace „Domu pokojného stáří Vincence Hurníka“,
vydání územního souhlasu a zahájení stavebního řízení.
Informaci o opravě kanalizace na ul. Opavské a Okružní.
Informaci o Přeložce kanalizace na ul. Školní.
Informaci starosty z jednání rady obce.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta
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Důležité informace
Zavedení poplatku za připojení na kanalizaci a odvádění
odpadních vod
Jedna z mála obcí, kde dosud není zavedeno stočné, příp. poplatek za připojení na obecní
kanalizaci a odvádění odpadních vod, je naše obec. V posledních létech se začíná vyskytovat
stále více problémů při provozování naší obecní kanalizace. Šachtice, vpustě a betonové potrubí
vykazuje stále větší poškození a netěsnosti. Dochází k vymílání podloží a propadům komunikací
i okolního terénu. Všichni se můžeme o tom přesvědčit na ulici Okružní, Sokolské, Na Svahu,
Školní i Opavské na průtahu obcí. Abychom podrobně poznali fyzický stav kanalizace,
přistoupili jsme k postupnému čištění a prohlížení kanalizace kamerou. I když zatím nemáme
zpoplatněno znečišťování povrchových vod odpadními vodami, nové vodoprávní rozhodnutí
nám ukládá pravidelně sledovat všech 28 vyústí do Bohuslavického potoka. Odebírání vzorků a
následné rozbory, odstraňování havárií, opakované opravy, čištění a monitoring má za následek
navýšení nákladů na provoz a údržbu kanalizace. Zvýšené náklady, zavedení odpisů do
účetnictví obce i legislativní požadavek na plánování financování obnovy vodovodů a kanalizací
jsou důvody pro zavedení poplatku za připojení nemovitostí na kanalizaci a odvádění odpadních
vod, který plánujeme při přípravě rozpočtu na rok 2013. Dalším možným poplatkem, který však
obec zatím neuvažuje zavést, je zpoplatnění odvádění srážkových vod. Příjmy za připojení na
kanalizaci a odvádění odpadních vod budou krýt náklady na opravy a provoz kanalizace.
Poplatky za vodu a napojení na kanalizaci budou vypočteny z plánovaných nákladů na provoz
těchto zařízení a spotřeby vody zjištěné z vodoměrů. U nemovitostí, které neodebírají vodu
z obecního vodovodu, bude poplatek za napojení na kanalizaci vypočten podle směrných čísel
roční spotřeby vody dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
V průběhu druhé poloviny listopadu a v prosinci bude zavedena nová evidence odběratelů
pitné vody a napojení na kanalizaci. Všichni v zastupitelstvu obce si uvědomujeme, že jsou na
vás, občany, neustále kladeny další a další finanční požadavky. Poplatek za napojení na
kanalizaci a odvádění odpadních vod rozhodně nezvýší podstatným způsobem náklady na
provoz domácnosti. I po zavedení poplatku budou v naší obci náklady na pitnou vodu a
odvádění odpadních vod v porovnání k ostatním městům a obcím stále mezi nejnižšími.
Konečnou výši poplatku bude schvalovat obecní zastupitelstvo na prosincovém jednání při
schvalování rozpočtu na rok 2013 a bude důkladně zvažovat všechny shora uvedené argumenty.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Vítání nových občánků
V sobotu 27. 10. 2012 jsme uspořádali v obřadní síni obecního domu uvítání malých
občánků do společenství občanů naší obce. Za poslední rok se u nás v obci narodilo 14 kluků a
12 holčiček. V krátkém kulturním programu zahrála dětem a rodičům Anna Vitásková a
zazpívala Klaudie Prchalová. Zasloužený potlesk sklidili také naši nejmenší z mateřské školy za
pásmo básní, kterým pozdravili své malé kamarády. Poděkoval jsem rodičům za to, že převzali
na sebe zodpovědnost spojenou s narozením dítěte a jeho zodpovědnou výchovou. Společně
s místostarostou jsme předali finanční dar, květiny a drobné dárky. Dětem a rodičům jsme dále
předali také sponzorské dárky, které obec zajistila u firmy KIKA. Mladým rodinám přeji, aby se
jim podařilo vytvořit krásný, šťastný domov, naplněný láskou a porozuměním. Jen v takovém
prostředí mohou žít šťastní lidé se šťastnými dětmi.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Vydání kalendáře na jubilejní rok 2013
V příštím roce 2013 uplyne 725 let od první písemné zmínky o naší obci Bohuslavice.
Toto významné jubileum si připomeneme vydáním a slavnostním křtem historicky první
knihy o naší obci, kterou píše historik PhDr. Václav Štěpán „Dějiny obce Bohuslavice“.
K této významné historické události uspořádáme v průběhu roku několik společenskokulturních akcí. Jubilejní rok je také příležitostí pro vydání kalendáře s historickými
fotografiemi naší obce a jejich občanů. Jedno vyhotovení bude distribuováno do každého
rodinného domku zdarma společně s prosincovým zpravodajem. Další výtisky budou sloužit
k prodeji a prezentaci naší obce. V kalendáři najdete otištěnou první písemnou zmínku o naší
obci, fotografie archeologických vykopávek a hodně dalších fotografií zachycujících obec a
její obyvatele v běhu času. Děkuji všem, kteří nám poskytli fotografie a všem, kteří se
podíleli na jeho přípravě a výrobě. Určitě všichni máte doma zajímavé fotografie, které
zobrazují naší vesnici a její obyvatele při různých příležitostech. Prosím, abyste nám je
zapůjčili. Využijeme je pro ilustraci připravované knihy a uspořádání výstavy fotografií
v příštím jubilejním roce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Další upozornění občanům
V průběhu měsíce října jsme byli upozornění Policii ČR, odd. Hlučín a některými našimi
bdělými spoluobčany o dalších pokusech tzv. podomních prodejců dostat se pod různou
záminkou dovnitř domu a využít nepozornosti obyvatel ke krádeži peněz nebo cenností. O tom,
že podobné pokusy se dějí denně, se můžeme dočíst v denním tisku nebo vidět v televizi.
Vyzývám Vás, abyste byli pozorní, uzamykali hlavní i vedlejší vchody, sledovali neustále okolí,
pozorovali podezřelé neznámé osoby a zapisovali si čísla stojících neznámých aut. Nepouštějte
nikoho neznámého dovnitř rodinných domků, na požádání neměňte peníze a nic pod nátlakem
nepodepisujte. Jen tak předejdeme možným krádežím a podvodům.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje v obci Bohuslavice
Ve dnech 12. a 13. října 2012 se uskutečnily v naší obci volby do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky a do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a ve dnech 19. a
20. října 2012 II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Ve volebních seznamech, jak pro volby do kraje, tak i do I. kola senátu bylo zapsáno celkem
1343 voličů.
Výsledky 1. kola voleb do senátu:
Voleb do senátu se zúčastnilo 486 voličů, platných hlasů bylo celkem 431.
MUDr. Tomáš Papuga (TOP 09 a Starostové)
140 hlasů
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček (ČSSD)
118 hlasů
MUDr. Václav Vlček (ODS)
70 hlasů
Josef Stiborský (KDU-ČSL)
65 hlasů
RSDr. Miroslav Opálka (KSČM)
27 hlasů
Ing. Jindřich Skařupa (KSČ)
11 hlasů
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje:
Voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se zúčastnilo 500 voličů, bylo odevzdáno
celkem 458 platných hlasů, uvádíme 6 polit. stran (hnutí), které obdržely největší počty
hlasů.
KDU-ČSL
100 hlasů
ČSSD
88 hlasů
TOP 09
67 hlasů
ODS
52 hlasů
KSČM
34 hlasů
Nezávislí
31 hlasů
Ve volebním seznamu do II. kola voleb do senátu bylo zapsáno 1344 voličů.
Výsledky 2. kola voleb do senátu:
Voleb se zúčastnilo 202 voličů, bylo odevzdáno 201 platných hlasů.
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček (ČSSD)
120 hlasů
MUDr. Václav Vlček (ODS)
81 hlasů
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Závěrečná zpráva "Restaurování nástěnných maleb
první fáze v interiéru kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích"
V červencovém, srpnovém a zářijovém zpravodaji jsme podrobně psali o projektu „Oprava barokních
fresek v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích“. Postupně jsme se seznámili se životopisem malíře
Josefa Matyáše Lasslera a jeho dílem, popisem namalovaných postav a výjevů v kostele Nejsvětější Trojice,
návrhem pracovního postupu a provedených průzkumech. V tomto zpravodaji předkládáme závěrečnou
zprávu o postupu vlastních restaurátorských oprav.

Postup restaurátorských oprav:
Fixáže a mytí malby (bod 1 – 12 návrhu pracovního postupu)
Malba byla po převzetí lešení a provedených podrobných průzkumech během měsíce června zafixována
emulzí vaječné tempery v intenzitě 5-9 vajec na metr čtvereční s polymerovaným olejem (1:10). Během
těchto fixáží byla prováděna fotografická dokumentace v přirozeném a razantním osvětlení a
makrofotografie, byly odebrány vzorky pro laboratorní průzkum pigmentů s určením Lasslerovy palety,
stratigrafie a zjištění pojidla originálu a přemaleb. Tento průzkum také obsahoval stanovení stupně koheze
omítkových a barevných vrstev, zajištění uvolněných částí fixáží a hloubkovou injektáž. Zároveň byly též
prováděny fixáže a regenerace zpráškovatěné barevné vrstvy, tamponování.
Po třínedělní technologické pauze byla malba očištěna mycí směsí a čistou vodou. Následně znovu
zafixována a po další technologické pauze podruhé umyta. Po druhém mytí byla malba zafixována před
retuší. Na malbě promytím přemaleb se vyrýsovalo mnoho plomb a tmelů, ty byly zároveň vodítkem pro
mytí přemaleb na malbě. Většina tmelů se ukázala jako velmi dobrých, byly odstraněny pouze tmely, které
byly provedeny sádrou.
Tyto tmely byly nahrazeny hmotou z uleželého (12tiletého) hašeného kusového vápna (technologie
VAPON – Netolice) a tříděného praného písku. Tmely byly podle potřeby izolovány pro malbu jednak
vaječnou emulzí, ale také vodným 5% roztokem umělé disperze PRIMAL AC35.
V případě ostatních poruch se jedná jen o drobné tektonické praskliny. Tyto četné krakelové praskliny
byly tmeleny pružnou tmelící směsí. Větší trhliny pak vápennou směsí. Problematická se zdají být místa
natřená nerozpustným kaseinovým nátěrem. Zde bylo nutné opakovaným mytím tyto vrstvy co nejvíce
ztenčit, výjimečně tyto vrstvy překrýt retuší. Porucha stropní fresky na obraze svatého Augustina byla
opravena pomocí transferu vyplněním velké trhliny vápennou maltou.
Jak se zdá, základním znečištěním původní fresky byly přemalby. Ty se po fixážích vaječnou temperou
trhaly a začínaly prýskat - obzvláště na pevných zachovalých místech originálu s použitím běloby san
giovany. Tyto vrstvy přemaleb byly také zasaženy (lokálně) plísněmi, poněvadž byly klíženy organickými
lepidly (klíh atp.) Tyto přemalby byly po fixáži vaječnou temperou snadno omyvatelné vodou. Zvlášť
problematická místa pak směsí ředidel (toluen, smáčedlo, čpavková voda, případně líh).
Po odmytí nečistot jsme také pátrali po tzv. denních plánech (giornato). Ukázalo se, že celá „placka“
klenby byla tvořena v jediný den zřejmě týmem pracovníků, z nichž každý měl svůj specifický úkol, přičemž
mistr Lassler se zřejmě věnoval ústřednímu motivu fresky.
Objevily se například stopy červené sítě, která předpokládala, že kartóny pro malbu byly připravovány
pomocí plastického modelu klenby v určitém měřítku, poté byly přenášeny na obrovské kartónové šablony
v měřítku 1:1, ty pak byly po nanesení čerstvého intonaka a vynesení výše zmíněné čtvercové sítě
překopírovány rytím do čerstvého intotonaka po té teprve následovala malba do zavadlé omítky. Veškeré
postavy andělů byly záhy (možná následný den) tvořeny metodou secco do intonaka nanesené běloby san
giovany.
Zvlášť byly tvořeny cvikly jednotlivých kleneb oken. Ty maloval zřejmě nerušen sám Lassler.
Dalo se také vystopovat, že hlavní malba centrální „placky“ byla prováděna postupně zleva doprava
(vzhledem ke středovému motivu „proti směru hodinových ručiček), neboť její kompaktnost (kvalita) je
maximální vlevo na severní straně a postupně ubývá směrem na jih. A to přesto, že severní strana vykazuje
mnoho větší destrukci vlivem povětrnostním. Dá se tedy říct se značnou jistotou, že tito malíři již dopředu
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počítali s vlivem počasí na destrukci malby a proto ji přizpůsobily technologický postup malby. Možná proto
je výjev zvěstování nejvíce dochovanou částí fresky.
Z poznatků o členění giornát – denních plánů se také může předpokládat, že mnoho měsíců
připravovaná malba celého stropu byla hotova během jednoho měsíce.

Retuše vyčištěné malby (bod 12):
Pro kontrolní den 23. srpna byly vypracovány metody retuší. Hlavní myšlenka metoda retuší bylo
zachovat co největší podíl originálu na finálním vzhledu fresky.
Pigmenty pro retuš byly vybírány dle vypracované metodiky lasslerovy palety. Pro některé pigmenty
užívané v historii bylo nutné použít jejich syntetické náhražky. Jedná se především o zelené a modrou, které
bývají v současnosti nahrazeny umělým ultramarínem, který však nedosahuje takových dokonalých odstínů
(kobaltová zeleň tmavá (CoO.ZnO)), nebo chromoxidem tupým (Cr2O3). Barvy byly převážně pojeny emulzí
5%ního PRIMALU AC35. Pro retuše modrých a zelených retuší bylo použito pojidlo vaječné tempery pro
větší hloubku barevnosti, která je bližší originální barevnosti.
Koncepce retuší byla stanovena nejmodernějším přístupem a jistým kompromisem k požadavkům
investora, jenž zastupuje široké společenství. Velká pozornost proto byla věnována rámcové lineární
koncepci kompozice iluzivní architektury. Zároveň byl citlivě respektován původní charakteristický koncept
malby. Malba totiž odráží světlo pronikající do budovy okny nad korunní římsou, je tak jakoby hlavním
zdrojem rozptýleného odraženého světla. Je absolutně jasné, že její barevnost respektovala tento úkol, měla
být nejsvětlejší plochou stěn kostela. Tento koncept tzv. italského iluzionizmu dovoluje vyniknout
zásadnímu obrazovému motivu klenby, který přitahuje divákovu pozornost. Architektura je koncipována tak,
aby malířské „zkratky“, tzv. anamorfózy, dostávaly reálnou podobu pouze divákovi v prostoru v hlavní lodi.
Malba vytváří tzv. iluzivní prostor, který působí silným prostorovým dojmem. Centrální výjev má vytvářet
iluzi pronikajícího zdroje světla.

Restaurování malby oltáře:
Freska na stropní části nebyla postižena destruktivní retuší při restaurování v letech 1987.
Po vyčištění a restaurování byla proto předlohou a vodítkem k znovuoživení Lasslerova rukopisu na
malbě iluzivního oltáře. (Opravy v tomto roce se nezdají být ani málo zdařilé. Obraz uprostřed oltáře je
doplněn vcelku zdařilou retuší, ale sondy v oblasti mraků prokazují pastózní vrstvy přemaleb, a retuše
v oblasti obličeje Panny Marie jsou plny závažných nepřesností. Velmi zásadní jsou pak přemalby čtyř
apoštolů a andělů nad oltářním obrazem Svaté Trojice. Restaurátor zde použil velmi hustou pastu okrů a
běloby pojenou akrylátovou disperzí, která je jen velmi těžce rozpustná v čistící směsi obsahující líh. Malba
působí tupě a neuměle. Pod ní se nachází torzo originálu.) Průzkumem bylo prokázáno, že malba této části
oltáře byla pojena Disapolem. DISAPOL je vodná disperze polymerů polymethylmetakrylátu (PMMA a
PMA) měkčená dibutylftalátem (DBF) V restaurování se používá zejména k impregnaci papíru a textilií.
Výrobek nachází své široké využití také pro impregnace forem ve slévárenství a stavebnictví.
Tuto hmotu lze odstranit napařováním a běžnými ředidly (líh, terpentýn, toluen). To se také podařilo,
i když za cenu značných ztrát originálu.
Spodní část oltářní malby po mytí přemaleb vykazovala několik barevných koncepcí prolínajících se do
nejrůznějších variant. Struktura v omítkové vrstvě však napovídá o mnohých stavebních opravách celé
plochy zhruba do výše 2m plochy. Jsou zde četné zásahy do elektroinstalací. Novodobý je také prvek
vstupních dveří do prostor věže. Celkovou koncepci jsme podřídili současnému nejmladšímu stavu
propojením fragmentů malby a sjednocením koncepce architektury prostředky patinací a linkováním.

Špalety oken (vícepráce):
Součástí této etapy se také staly malby ve špaletách oken presbytáře. Pod necitlivými plošnými
přemalbami byl nalezen velmi nesoudržný freskový obrazec špaletového ornamentu, který má obdobu
v ornamentu ve špaletách okenních otvorů v hlavní lodi. Obrazec vykazuje jednak zbytky barevných
pigmentů původní malby a podruhé i vrypy předkreslení. Tyto dva nálezy umožnily rekonstrukci těchto
potlačených originálů. Během čištění malby, které bylo v celkové dosud vyměřené ploše dokončeno
27. 7. 2012, jsme provedli čištění malby ve špaletách oken a hlavně v obloucích nad nimi. Tyto plochy
pokrývala (stejně jako oltářní retuše malby) malba pojená disapolem. Tato neprůdušná hmota navíc
(Pokračování na další straně)
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zakrývala sádrové tmely, přičemž se dá předpokládat, že kondenzace par pod neprodyšným povrchem
destruuje chemicky původní vápenné omítky. Při mechanickém odkryvu, který byl velmi nesnadný, se
ukázalo na malbě v prvním okně, že mraky na kterých stojí postava sv. Augustina, se převalují přes iluzivní
římsu nadokenního oblouku. Podle fotografií ze 70tých let bylo jasně vidět, že tato kompozice byla použita i
na obraze sv. Jeronýma. Tato dobová dokumentace také mimo jiné upozornila i na existenci originálních
iluzivních říms na nadokenním oblouku. V okenních špaletách byla barva pojena málo nasyceným roztokem
pojidla a je proto omyvatelná pouhou vodou. V okně pod římsou se vyskytovalo mnoho nevhodných tmelů.
Nevhodné přemalby byly odstraněny, povrch zpevněn. Nevhodné tmely byly zčásti odstraněny a
nahrazeny vhodným vápenným materiálem, a zčásti upraveny a doplněny.
Zbytky maleb byly proretušovány.
Celá malba byla průběžně na závěr fixována vaječnou emulzí a posléze její lesk sjednocen fixací
pomocí zmýdelněného vosku, která byla po zaschnutí rozleštěna do pololesku.

Malba ostatních ploch pod korunní římsou v presbytáři:
Části bočních stěn architektury pod korunní římsou byly provedeny řemeslnou firmou klasickým
hlinkovým nátěrem. Tomuto materiálu, jako i zvolené barevné koncepci odpovídají nálezy jednotlivých
vrstev výmalby od vzniku kostela. Je na nich patrný silně konzervativní přístup ke koncepci výmalby, který
se neměnil od doby svého vzniku. Jednoduše lze charakterizovat tuto koncepci takto: Barvy vystupujících
plochých prvků (tj. veškeré římsy, polosloupy a šambrány) byly v barvě bílé (vápenná bílá). Ustupující
ostatní plochy zdiva v lehce zatónovaném odstínu světle okrové. Tmavší a intenzivnější odstín světle okrové
barvy podporuje modelaci barokních štukových rozvilin hlavic pilastrů.
Malířská úprava byla prováděna řemeslnou firmou pod dohledem restaurátorů po konzultaci
s pracovníkem NPÚ.

Závěrem:
První etapa restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích byla
úspěšně dokončena restaurováním této malby v klenbě presbytáře a na zdech hlavního oltáře.
Malbě byly novodobým restaurátorským přístupen navráceny její původní světlost a celková významová
a výrazová koncepce. Zároveň byly stabilizovány povrchy originálu malby a byly vyčištěny a zbaveny
veškerých nekonzistentních a nekoherentních materiálů. Malba byla také ošetřena proti možným plísním,
zbavena zasolení a příčin výskytu solí.
Nynější podmínky: podlahové temperování kněžiště, drenáž obvodového zdiva, stav krovů a střešní
krytiny zaručují její následnou stabilitu. Všechny tyto zmíněné stavební prvky a opatření je nutné během
následujících let důsledně kontrolovat, aby byly splněny veškeré podmínky stanovené smlouvou o provedení
práce ve smyslu záruky na provedení díla.
Průběh oprav, každodenní podmínky během prací, záznamy a zápisy ze všech jednání při kontrolních
dnech jsou zaznamenány ve stavebním deníku, který byl odevzdán zástupci investora při podpisu
předávacího protokolu o převzetí první etapy restaurátorských oprav maleb presbytáře.
Doporučujeme pokračovat ve stejné koncepci v 2. etapě oprav maleb v hlavní lodi kostela.
Vy p r a c o v a l i :
Pavel Novák, akademický malíř
Petr Prokopec, akademický malíř
Petr Šafus, akademický malíř
Marek Brož, akademický malíř

Hostinec " U Obrusníků " - nová otevírací doba od 1.11.2012
Pondělí - čtvrtek 16.00 - 22.00 hodin
Pátek 16.00 - 23.00 hodin
Sobota 10.00 - 23.00 hodin
Neděle 10.00 - 22.00 hodin
Po celou otevírací dobu je pro Vás k dispozici teplá kuchyně.
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Projektová dokumentace „Cyklostezkami po linii objektů
opevnění“
Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia na svém zasedání dne 14. 4. 2011 rozhodl o
přidělení dotace z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007-2013 na realizaci projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
„Cyklostezkami po linii objektů opevnění“, registrační číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02298.
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který sdružuje patnáct obcí (Bělá, Bohuslavice,
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice,
Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada) byla přiznána dotace ve výši 85 % konečných
způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 15 % uhradí svazek obcí ze svého rozpočtu.
Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice, která již dlouhodobě spolupracuje s některými
obcemi Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v mnoha oblastech života, mimo jiné kulturní či
sportovní. Název projektu polského partnera zní: Na kole přes sousední, příhraniční obce I. etapa
/Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowości. Etap I.
Podoba společného projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Gminy Krzyżanowice
nabyla reálných obrysů v průběhu roku 2010, kdy bylo iniciováno několik jednání za účasti
zástupců samospráv české i polské strany. Cílem společného projektu je posílit spolupráci komunit
na obou stranách hranice a rozšířit nabídku pro aktivní trávení volného času na území českopolského příhraničí, především v regionech hlučínském a krzyżanowickém.
Předmětem projektu je pořízení projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení, v rámci
níž budou řešena opatření k rozšíření a zkvalitnění
sítě cyklostezek, které se nacházejí na katastrálním
území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
(Darkovice, Hať, Hlučín, Kozmice, Markvartovice,
Šilheřovice, Vřesina).
Projektová dokumentace bude řešit vedení
cyklostezek ve směru z Hlučína do areálu čs.
opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie
opevnění
na
katastrech
obcí
Šilheřovice,
Markvartovice, Vřesina, Kozmice, Darkovice a
v neposlední řadě projekt řeší napojení na polské
Krzyżanowice přes katastr obce Hať. Snahou svazku
obcí je vytvořit předpoklady pro realizaci napojení
na již existující a reálně sjízdné úseky s cílem
následného rekreačního využití uceleného systému
tras ze strany cyklistů. Projekt je také logickým
vyústěním dlouhodobých snah Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska o zatraktivnění Areálu čs.
opevnění v Hlučíně - Darkovičkách, který je vysoce
ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního
systému České republiky a těší se velkému zájmu
návštěvníků.
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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/.

Říjen ve škole
V měsíci říjnu proběhlo kromě běžné výuky v naší škole spoustu akcí. Začátek měsíce
byl ve znamení příprav na Slavnosti stromů. Tento projekt si děti pod vedením p. uč. Ratajové a
svých třídních učitelů připravovaly několik dnů a vše vyvrcholilo 17. října. Tento den neměli
žáci běžnou výuku, ale vyráběli, shromažďovali informace o stromech, skládali mandaly na
školním dvoře a nakonec zasadili školní jabloň na pozemku školy. Tímto bych chtěla poděkovat
panu Karlu Ostárkovi, který škole stromek věnoval.
Šesťáci, sedmáci a osmáci se v říjnu vypravili do Prahy, kde absolvovali prohlídku
Pražského hradu a dalších památek. Zážitkem byla už samotná cesta vlakem. Třídy si „přivezly“
spoustu zážitků a nových poznatků, které určitě využijí při výuce.
Některé třídy nižšího i vyššího stupně navštívily divadelní představení. 7. a 9. třída
dokonce představení v anglickém jazyce, ti mladší zhlédli pohádku Tučňáci v Divadle loutek
v Ostravě.
Poslední říjnový den byl trochu strašidelný. Ve škole se vystavovaly vydlabané dýně a
obrázky provedené libovolnou technikou.
Pro žáky školy i ostatní děti si nově založený Klub rodičů připravil podzimní akci
„Světluškové dlabání“. Chtěla bych moc poděkovat aktivním rodičům za ochotu a chuť věnovat
dětem volný čas. Vaše děti totiž kromě učení potřebují i Vás rodiče a nejraději na akcích
strávených společně. Snaha asi desítky zástupců rodičů, kteří se rozhodli tyto akce dětem
připravovat, ovšem nebyla podpořena zasláním příspěvku na činnost tohoto sdružení všemi
rodiči žáků školy. V průběhu školního roku pak vaše děti nemohou být podpořeny finančně
klubem při nejrůznějších soutěžích, návštěvách divadla nebo výletech tříd. Samozřejmě bude
obtížnější zajistit pro vaše děti akce, které jsou již tradiční. Přeji všem rodičům, aby našli
společnou cestu při řešení vzájemných vztahů a jakékoliv řešení vedlo k nejlepšímu prospěchu
našich dětí.
Třídní schůzky a konzultační hodiny k 1. čtvrtletí tohoto školního roku jsou naplánovány
na 14. listopadu.
Mgr. Gabriela Prchalová, ŘŠ

Návštěva v divadle
Dne 3. 10. 2012 se žáci 7. a 9. ročníků, v
rámci oslav Evropského dne jazyků, účastnili
divadelního představení v angličtině - Slapstick.
Na motivy románu Kurta Vonneguta shlédli
Grotesku - směšné pojednání o věcech smrtelně
vážných, kde je život řetězem absurdních situací a
autor dává divákovi odpověď na nejstarší
filozofickou otázku: Jaký to má všechno
smysl........ Naši žáci se nejenom pobavili, ale také
procvičili poslech a porozumění v cizím jazyce.
Mgr. Šárka Kupková
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Školní družina
Tentokráte jsme si s dětmi
naplánovali pouštění draků v Důlkách a
zároveň smažení bramborových placků.
Vybrali jsme pátek 12. 10. 2012 a aby
vtom děti nebyly samotné, tak pozvaly
své rodiče a rodinné příslušníky. Za
krásného podzimního počasí jsme
pouštěli draky a poté jsme se za hojné
účasti rodičů přesunuli do prostor ZŠ,
kde jsme ve cvičné kuchyni strouhali,
dochucovali a smažili bramborové
placky. Všem chutnalo, někteří si odnesli
nové recepty a hlavně krásný pocit
z pěkně stráveného odpoledne s dětmi.
Tímto děkuji za děti i sebe, že si rodiče udělali čas a strávili ho se svými dětmi zase
trochu jinak.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Soutěž o nejkrásnější a nejvtipnější dýni
Ve středu 31. 10. se v naší škole již
tradičně uskutečnila výstava vydlabaných a
ozdobených dýní, které se staly nejen symbolem
svátku Halloween,ale i podzimu. Do soutěže se
zapojili zejména žáci nižšího stupně, jejich
dýňové lucerny byly vystaveny a ohodnoceny
ostatními žáky školy. Letos jsme výstavu
rozšířili také o "halloween" kresby a malby a
výtvarně ztvárněné dýně ozdobily naši školu.
Dětem se jejich dílka moc povedla a již se
těšíme, až si tuto akci příští rok zopakujeme.
Výsledky soutěže a více fotek najdete na
stránkách školy.
Šárka Kupková

Slavnostní předávání slabikářů
Úterý 30. října bylo významným dnem pro všechny prvňáčky z naší školy. Se svou
třídní paní učitelkou se vydaly do místní knihovny, kde na ně čekalo překvapení. Děti
nejdříve musely předvést paní ředitelce školy a paní knihovnici, že již umí přečíst některé
slabiky. Ihned poté pak všechny dostaly nejenom své první slabikáře, ale také záložky.
S velkým nadšením si pak prohlédly své nové učebnice, podepsaly se do kroniky a
samozřejmě si prohlédly i knihy, které nabízí ke čtení místní knihovna.
Závěrem nezbývá než popřát nejmenším žáčkům, aby své první krůčky při čtení
zvládli a následně se pak mohli sami začíst do krásných pohádkových příběhů.
Eva Ilková
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Pozvánka na slavnostní valnou hromadu
Vážení členové SK Bohuslavice, přijměte pozvání na slavnostní valnou
hromadu svolanou při příležitosti 80. výročí založení klubu. Uskuteční se v pátek
23. listopadu 2012 v 17,00 hodin v sále kulturního domu. Po oficiální části bude
následovat taneční zábava, na kterou srdečně zveme manželky a přítelkyně členů.

Výsledky a umístění družstev
Minižáci
Po několika letech jsme opět přihlásili do soutěže družstvo našich nejmladších žáků. Díky obětavosti
trenéra Martina Kučery, vedoucího Františka Cigána a některých rodičů se odehrála podzimní část
sezony. Odměnou všem byla radost nejmenších fotbalistů ze hry a také ze zisku pěti bodů za jedno
vítězství a dvě remízy.

Žáci – okresní soutěž
Po vítězství v loňském ročníku nastoupili žáci s pozměněným kádrem. Přestože nejstarší a nejzkušenější
hráči odešli, dosahovalo žákovské družstvo v podzimní části velmi dobrých výsledků. Z osmi celků se
umístili na konečném třetím místě. Poděkování patří trenérům Lojzovi Robenkovi a Luboši Škrobovi.
Výsledky:
Sokol Těškovice
SK Bohuslavice
7:1
SK Bohuslavice
Sokol Šilheřovice 10 : 1
TJ Darkovice
SK Bohuslavice
5:4
SK Bohuslavice
Sokol Hať
7:3
SK Bohuslavice
Slávia Píšť
11 : 2
SK Bohuslavice
Velké Heraltice
4:0
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Muži „B“
Trápení z loňské sezony je v letošním ročníku zapomenuto a hráči předvádějí pohledný fotbal a dosahují
výborných výsledků. Příjemným překvapením je hra mladých hráčů, kteří jsou trenérem Dankem
Buhlou citlivě zařazováni do sestavy. První porážka přišla až v 7. kole na půdě vedoucích Kobeřic. Po
deseti odehraných utkáních je mužstvo na čtvrtém místě tabulky.
Výsledky:
Sokol Dobroslavice
SK Bohuslavice
0:1
SK Bohuslavice
Sokol Bělá
5:2
Sokol Budišovice
SK Bohuslavice
1:4
SK Bohuslavice
Sokol Sudice
2:2
FK Velké Hoštice
SK Bohuslavice
4:6
SK Bohuslavice
Moravan Oldřišov
2:1
Sokol Kobeřice
SK Bohuslavice
2:1
SK Bohuslavice
Sokol Štěpánkovice
2:3
SK Bohuslavice
Slávia Píšť
2:0
SK Komárov
SK Bohuslavice
2:2

Muži „A“
Po deseti odehraných kolech máme na kontě 21 bodů za sedm vítězství. Prohráli jsme 3 utkání, z nichž
zejména mrzí domácí porážka s Hrabovou. Před posledními třemi koly je „A“ mužstvo na třetím místě.
Výsledky:
Sokol Kozmice
SK Bohuslavice
3:1
SK Bohuslavice
Sokol Hať
3:1
Sokol Dolní Lhota
SK Bohuslavice
3:2
SK Bohuslavice
Lokomotiva Ostrava
8:1
Finstal Lučina
SK Bohuslavice
1:5
SK Bohuslavice
Vřesina u Ostravy
7:3
TJ Darkovice
SK Bohuslavice
1:5
SK Bohuslavice
Sokol Hrabová
3:4
SK Bohuslavice
FK Darkovičky
3:1
Sokol Velká Polom
SK Bohuslavice
1:4
Mgr. Pavel Dominik

Dorostenci
Naši dorostenci začali svou soutěž velmi dobře, poslední zápasy už nebyly tak kvalitní, ale soutěž je
dlouhá, zbývají ještě 3 kola. Po deseti kolech je náš dorost na 4. místě s 18 body.
Výsledky:
Bohuslavice
–
Raduň
5:2
Hněvošice
–
Bohuslavice
1:4
Darkovuce
–
Bohuslavice
3:4
Bohuslavice
–
Bolatice
3:0
Kozmice
–
Bohuslavice
3:7
Bohuslavice
–
Háj ve Sl.
6 :0
Bohuslavice
–
Darkovičky
1 :2
Bohuslavice
–
M. Hoštice
1:2
Komárov
–
Bohuslavice
3:5
Petr Janoš

Pozvánka pro seniory:
Seniorklub Bohuslavice organizuje pro zájemce každé úterý a čtvrtek za příznivého počasí
výšlapy do přírody po zajímavých místech okolí Bohuslavic. Sraz je v uvedené dny vždy
ve 13. 00 hod. před kulturním domem. Pojďme využít krásné podzimní dny na společné
zdravotní vycházky. Srdečně zve za Seniorklub Bohuslavice.
Krista Kocurová, předsedkyně
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Řádky z házené
V září a říjnu se rozběhla 1. liga starších dorostenek v házené 2012/2013 . Za účasti děvčat
z Bohuslavic – Aničky Pudichové, Marie Janošové a Nikoly Stefkové, brankářky, které nastupují za tým
Sokola Poruby. Vylosování soutěže bylo velmi nepříznivé. Hned v prvních zápasech jsme se utkali s
mistrem republiky Zlínem a druhým a třetím týmem loňské sezóny. S přibývajícími zápasy se dostavily
i lepší výsledky. Po šesti kolech je Sokol Poruba na 6. místě se třemi body.
Poruba
–
Vršovice
22:23
- Pudichová 6 br, Janošová 6 br
Olomouc
–
Poruba
25:16
- Pudichová 6 br, Janošová 5 br
Poruba
–
Zlín
22:26
- Pudichová 2 br, Janošová 5 br
HC Plzeň
–
Poruba
34 :24
- Janošová 5 br
Poruba
–
Havl. Brod 29:23
- Pudichová 6 br, Janošová 1 br
Slavia Praha –
Poruba
26:26
- Pudichová 10 br, Janošová 5 br
Holky zaskakovaly ještě ve 2. lize starších dorostenek proti dosud neporaženým Otrokovicím,
které porazily 33:31 – br. Pudichová 8, Janošová 9.
Petr Janoš

Řádky z florbalu
Úspěch slaví dva bývalí hráči florbalového
klubu FBC Bohuslavice Jakub Kocur a Vojtěch Kocur.
Letos v létě měli tu možnost a přestoupili k
druholigovému mužskému A-týmu klubu SK P. E. M.
A. Opava, se kterým se účastní nejen zápasových utkání
II. ligy divize IV., ale také celorepublikové soutěže o
Pohár České pojišťovny. Ve čtvrtek 25. 10. 2012 v hale
na Mařádkové ulici v Opavě měli tu čest, zahrát si
s extraligovým týmem SC WOOW Vítkovice. Ačkoliv
Vítkovice nasázeli opavskému týmu 12 branek, byla
v hale neskutečná atmosféra a hráči byli spokojeni. Přece s extraligovým týmem se nehraje každý den.
Do konce roku čeká tým SK P. E. M. A. ještě jeden extraligový soupeř, a to FBC OSTRAVA. Tak držme
palce!
Karolína Babicová

Řádky z ledního hokeje
V říjnu začal hokejistům HC Buldoci Bohuslavice 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. Počet účastníků soutěže se zaokrouhlil na dvacet.
Bohuslavičtí hokejisté vstoupili do soutěže výhrami nad mužstvy z Hatě a Branky. Odešli
poraženi z duelu s Hlučínem.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať
5:1
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buldoci Branka
9:4
HC Buldoci Bohuslavice – HC Prajz Hlučín
1:7
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v listopadu:
St
7. 11. 2012 19:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh
So
10. 11. 2012 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Opava Jaktař
So
17. 11. 2012 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Markvartovice
Čt
29. 11. 2012 19:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
So
1. 12. 2012 13:30
HC Buldoci Bohuslavice – HC Viking
Út
4. 12. 2012 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na
internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián
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Řádky z kultury
Pozvánka na sedmé Bohuslavické Rockobití
Rok se s rockem sešel a o.s. Klub Přátel Prajzských Kapel si Vás dovoluje pozvat na již
sedmé Bohuslavické Rockobití. I letos se můžete těšit jak na přehlídku toho nejlepšího z prajzske,
tak i na kapely z větší dálky. Těšit se můžete na Kobeřickou kapelu Firezone, která se představí
s nově vydaným miniCD, léty prověřenou kapelu Helpness z Píště, domácí formaci Sklepmaster,
která na akci pokřtí své DVD, které letos natočila a vydala u příležitosti svého pátého výročí, na
rockery The Pant z Břidličné, kteří sklízí jeden úspěch za druhým, své nové CD přijede na
„Prajzskou“ představit i kapela DMC z Veselí nad Moravou a jako třešničku na dortu si můžete
vychutnat silně atmosférické vystoupení slovenské kapely Doomas z Nové Baně.
Bohuslavické Rockobití startuje 17. listopadu již od 18:00 hodin na sále KD Bohuslavice a
byla by škoda takový krásný den strávit vysedáváním u TV, nemyslíte?
Za o.s.KPPK předseda Ondřej Šebestík

Náboženský život – historie kostelů (8.)
Naše farnost Bohuslavice je začleněna do děkanátu Hlučín. Ústředním kostelem děkanátu
je kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně. To ovšem neznamená, že děkan musí mít své sídlo právě
v Hlučíně. Současným děkanem je P. Mgr. Jan Svoboda, farář v Hati. Stálí návštěvníci
bohoslužeb jej jistě znají, neboť několikrát již v naší farnosti zastupoval v době nepřítomnosti
našeho otce Kazimíra.
Věnujme se ale samotnému kostelu v Hlučíně. Kostel sv. Jana Křtitele se nachází
v blízkosti náměstí a první zmínka o něm je z roku 1378. Jednolodní stavba s gotickým
presbytářem je zaklenuta hvězdicovou gotickou klenbou. Přistavěná boční kaple je z doby
renesanční. V roce 1597 se zřítila původní velká věž a větší část kostela. Znovu byl postaven a
posvěcen v roce 1608. Ani tato stavba však nevydržela dlouho a stala se obětí velkého požáru ve
městě v roce 1649. K další stavbě kostela došlo až v roce 1780, kdy byl postaven současný
kostel se zachováním původní stavby presbytáře, která všem pohromám odolala. Posvěcen byl
již následujícího roku 1781. Dnešní podoba kostela je směsicí stavebních slohů gotiky,
renesance a baroka.
Generální opravou prošel kostel v letech 1998 až 2001. Opraveny byly vnitřní prostory a
vybavení včetně všech historických obrazů a plastik. V roce 2006 byly instalovány nové
varhany.
V Hlučíně můžeme nalézt ještě dva další kostely. Jedním z nich je kostel sv. Markéty. Je
to kostel hřbitovní, kde se konají církevní pohřby. Na tomto místě je v historických záznamech
zmiňován kostel již v roce 1538. Byl to dřevěný kostel, který nechal postavit olomoucký
kanovník Kryštof ze Zvole a byl dřevěný. Ten ovšem podlehl ohni při velkém požáru města.
Dnešní kostel sv. Markéty, stojící na stejném místě, byl postaven v roce 1820.
Ještě se musíme zmínit o dalším kostele v Hlučíně. Je jím červený kostel u autobusového
nádraží. Tento kostel byl v minulosti evangelický. Byl postaven v roce 1862 ve stylu
novogotickém z režných cihel. Modlitbám a bohoslužbám sloužil, pokud byla v Hlučíně větší
evangelická komunita. V době komunistické éry byl opuštěn a nikdo se nestaral o jeho údržbu.
V roce 2000 jej nechalo město na své náklady opravit a nyní je využíván pro kulturní akce –
výstavy, komorní koncerty, přednášky apod. Správcem kostela je Kulturní centrum města
Hlučína.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v listopadu 2012
Mašková Alžběta
Kocurová Anna
Mgr.Kroupa Petr
Děkánková Anna
Mokrá Hilda
Heisigová Anna
Krieblová Anastazie
Kozáková Dagmar
Obrusník Erich
Hruška Hubert
Zapletal Ladislav
Heiduková Brigita
Breuerová Hildegarda
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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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
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