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Bláznivý květen. Tak byl vystižně nazván
podle průběhu počasí a jeho dopadu na přírodu
letošní květen v novinách. Na šumavských
kopcích leží dvacet centimetrů sněhu. Houbaři
sbírají houby, které rostou obvykle až na
podzim. Na většině území někde často, někde
vytrvale prší. Letos už osmnáct dní (loni pouze
deset). Dle předpovědi bude ještě pršet čtyři
týdny. České kraje až na Pardubický jsou
zasaženy rozsáhlými povodněmi. Záplavy jsou
rovněž v Německu a Rakousku. U nás navzdory
neustálému dešti a nepříznivé předpovědi velké
povodně dle meteorologů údajně nehrozí.
Letošní květen je rovněž v průměru o dva stupně
studenější. Potíže mají včelaři, sadaři,
zemědělci. Málo slunce a častý déšť zanechává
stopy na každém z nás. Nezbývá než doufat, že
se počasí v nadcházejícím měsíci červnu
umoudří a přesuneme se do teplého léta. Všichni
to už moc potřebujeme.
V květnu byla opět bohatá nabídka
různých akcí v naší obci. Hned první víkend
vyjely dva autobusy se seniory a farními
poutníky na Hostýn, kde byla zrovna zahajována
poutní sezóna. Ukončení druhé světové války
jsme
si
připomněli
položením květin
k památníkům padlých rodáků a sovětských
letců. Tradičně patří druhá květnová neděle
oslavě Dne matek. Před naplněným sálem
v kulturním domě vystoupili žáci základní školy
a za krásný kulturní program „po našemu“
sklízeli zasloužený potlesk. Pro své maminky a
babičky
připravily
oslavu
s kulturním
vystoupením i děti mateřské školy pod vedením
svých učitelek ve spolupráci s Klubem rodičů
MŠ. Třetí májovou neděli přijaly děti na svátek
Seslání Ducha svatého první svaté přijímání.
Mimořádnou návštěvu a slova chvály
návštěvníků nejen místních, ale i z širokého
okolí, měla výstava paličkované krajky tentokrát
zaměřená
„svatbu v krajce“. Výstava byla
[Zadejtenatext.]
k vidění v obřadní síni obecního domu ve třetím
květnovém víkendu.

V sobotu před svátkem Nejsvětější Trojice, na
který slavíme v naší obci odpust, byla představena
veřejnosti a posvěcena nová kaplička na ul. Lipová,
zasvěcená svatému Urbanovi, patronu zemědělců a
vinařů. Krásné dílo, jehož stavbu zajistil a
financoval Ing. Karel Veverka, rozšiřuje počet
stávajících drobných sakrálních staveb v naší obci.
Účastníci slavnostního svěcení se pak
přemístili do kostela a na farní zahradu, kde strávili
krásné zábavné odpoledne a podvečer.
Rovněž tuto sobotu uspořádal volejbalový
kroužek na víceúčelovém hřišti základní školy
volejbalový turnaj smíšených družstev.
Děkuji panu Ing. Karlu Veverkovi a jeho
rodině a všem řemeslníkům, kteří se podíleli na
výstavbě kapličky sv. Urbana. Poděkování také patří
Stanislavu a Anně Pinterovým za opravu kaple
v zastavěné části obce. Děkuji ředitelce ZŠ a MŠ
Mgr. Prchalové, vyučujícím na základní a mateřské
škole a všem dětem za přípravu, organizaci a krásné
vystoupení i zhotovení dárků pro každou maminku.
Poděkování
také
vyslovuji
majitelům
a
zaměstnancům firmy Klia za růže darované
dopoledne všem matkám k jejich svátku, za výzdobu
sálu a sponzorování této krásné a v naší obci už
tradiční společenské akce. Dále děkuji Mgr.
Hamplové a všem aktivním paličkářkám v Klubu
paličkované krajky za uspořádání výstavy „Svatba
v krajce“. Právem jsme pyšní na zachování této
umělecké činnosti v naší obci, za jejich píli nejen
tvořit nádherná umělecká díla, ale i aktivitu při
organizování výstav a ochotu předvést své
paličkované umění veřejnosti.
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Děkuji rovněž otci Kazimírovi, schole a všem ostatním, kteří zorganizovali pouť na Hostýn a
uspořádali setkání na farní zahradě. Dále děkuji volejbalovému kroužku za organizaci volejbalového
turnaje.
Společenské akce na přelomu května a června budou ve znamení oslav dětských dnů. V pátek
24. 5. 2013 to byl dětský den Klubu rodičů MŠ. V sobotu 1. 6. 2013 to byl dětský den se Šmouly,
který pořádal Bohuslavický Oříšek. V neděli 16. 6. pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hasičskou
slavnost se soutěží v hasičském sportu a 29. 6. se budou opékat makrely a připravovat další
speciality v areálu hasičské zbrojnice. Senior klub připravuje na čtvrtek 13. 6. 2013 na zahradě u
Nováků sportovní odpoledne a včelaři na neděli 23. 6. 2013 v ZOO Ostrava medobraní. Je
rozhodnuto i o letošním Strassenfestu, který letos zajistí obyvatelé ul. Bolatické v sobotu 31. 8.
2013. Všechny připravované společenské akce budou hlášeny v rozhlase. Na plakátovacích
plochách budou vystaveny plakáty a pozvánky. Podrobné informace také najdete na webových
stránkách obce.
Srdečně Vás také zvu na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
tentokráte v úterý 25. 6. 2013 v 18.00 hod v obřadní síni obecního domu.
V červnu, než se uzavřou známky, čeká žáky a studenty ještě závěrečný boj o co nejlepší
vysvědčení. Přeji jim, aby jejich úsilí bylo korunováno co nejlepšími výsledky. Školní rok bude
v naší základní škole z důvodu realizace stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ
Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“ ukončen už 21. 6. 2013. Žáci si budou užívat o týden delší
prázdniny. Mnozí z vás už také zamíří v červnu a potom později za zaslouženým odpočinkem a
načerpáním nových sil na dovolenou. Přeji vám všem, abyste ji prožili podle vašich představ,
odpočinuli si od každodenních starostí, načerpali nových sil a šťastně se vrátili domů.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 30. jednání dne 27. 5. 2013
následující program:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 04/2013, daňové výnosy, výzva na výběr
poskytovatele úvěru na stavbu Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdrojů vytápění ve výši 5 mil. Kč
4. Závěrečný účet SOMH za rok 2012
5. Převod pozemků parc. č. 1895/2 o výměře 15 m2 a 1815/2 o výměře 39 m2 v k. ú. Kozmice
z majetku obce Bohuslavice do majetku obce Kozmice.
6. Žádost o změnu pozemkových hranic 1702/1
7. Odpadové hospodářství - nová smlouva o výpůjčce kontejneru na papír, nabídka na kontejner
pro sběr použitých inkoustových a laserových tonerů do tiskáren – umístění na vstupu do
obecního domu, nabídka na sběrné kontejnery pro šatstvo – umístění u obou samoobsluh
8. Vyhodnocení setkání představitelů SOH s podnikateli a zemědělci v Obecním domě v
Bohuslavicích.
9. Investiční výstavba – stavby
 Výzva Moravskoslezského kraje a Agentury pro regionální rozvoj na účast při mapování
strategických projektů pro rozvoj měst a obcí v novém programovacím období 2014 – 2020,
seznam projektů
 Strategický plán obce na roky 2014 - 2020
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
průběh stavby
 Komunikace u Kovárny – podepsána SOD, v realizaci přeložka el. vedení nn, po dokončení
přejímka staveniště dodavatelem Silnice Morava a zahájení prací na komunikaci
 Prodloužení odbočky z ul. Polní, průtahy při zajišťování stanoviska RWE pro územní a
stavení řízení
 Výměna oken v Hasičské zbrojnici, podepsána SOD, provedeno zaměření oken,
předpokládaný nástup na montáž 8. 7. 2013, délka cca 1 týden.
 Výběrové řízení na dodavatele kompostérů 30. 5. 2013 v 15.30 hod.
 Vyhlášení výběrového řízení na projekt Dětské hřiště pro MŠ Bohuslavice do konce května.
 Zadávací dokumentace výběrového řízení na dodávku zařízení na snižování prašnosti v obci
Bohuslavice zaslána ke schválení Státní fond životního prostředí
 Rekonstrukce mostu ev. č. 46819-004 na křižovatce Opavské a Družstevní
10. Organizační věci:
Vyložení návrhu Komplexních pozemkových úprav od poloviny června do poloviny
července. Závěrečné projednání v týdnu od 12. 8. 2013 v sále KD
Pronájem místnosti masáží
Informace ze sněmů Sdružení obcí Hlučínska, tématický zájezd starostů Hlučínska do
Bavorska, zápis z jednání mikroregionu Opavska
Nové webové stránky obce Bohuslavice, rozhodnutí odloženo na září
Čipování psů v obci Bohuslavice, zamítnuto
Prodloužení smlouvy o poskytování prací a služeb správce vodovodu
Informace o jednání na Státním pozemkovém úřadě v Ostravě ve věci komunikací
k Moravci a další privatizaci bývalého Lihovaru
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Žádost o příjezd a přístup na pozemek parc. č. 231/4 k. ú. Bohuslavice u Hlučína za
samoobsluhou u pošty
Žádosti o pracovní místa na převaděče dětí na přechodu pro chodce
Žádost o finanční dar na opravu kapličky v zastavěné části obce
Poskytování služeb elektronických komunikací, nabídky nového operátora na mobilní
telefony
Převod nájemní smlouvy hrobu č. 394 na Annu Postulka, změna dvojhrobu na jednohrob
u nájemce Veroniky Kocurové
Dějiny obce Bohuslavice, dokončení textu, návrh obálky a výběr fotografií pro ilustraci,
předpokládaný termín dokončení knihy v říjnu
Vyhodnocení kulturních akcí pořádaných v květnu, kulturní akce na červen, pasování
žáků první třídy na čtenáře, ukončení školního roku, příprava Anenských slavností,
výstava historických fotografií a předmětů, dárkové předměty k výročí obce
Strassenfest na ul. Bolatické, sobota 31. 8. 2013
11. Diskuse:
Stížnosti na kvalitu vody, pravidelná výměna čerpání vody ze tří vrtů
Černé skládky se sutí a posečenou trávou na ul. Školní, starém letišti, Na Svahu, na
Lihovaru, U Tří dubů i v zastavěné části na okrajích polí
Krádež svodů z věže kostela
Pořízení výstavních tabulí na výstavu fotografií, pořízení 2 ks párty stanů o rozměru 5 x
10 m
Urgence označení zastávek
Uklízení větví po ořezu na ul. Chuchelnické

Důležité informace
Realizace stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny
zdroje vytápění“.
V průběhu května se plně rozvinuly práce na stavbě. Byla položena nová vodorovná
kanalizace od nových dešťových svodů v souvislosti se zastřešením pavilónů U2 a MŠ sedlovými
střechami. Probíhala montáž oken v pavilónech speciálních učeben SU, pavilónu učeben U1,
spojovací chodby a sociálního zázemí tělocvičny. Na obvodové zdi pavilónu speciálních učeben SU,
pavilónu U1 a sociálního zázemí tělocvičny byl nalepen a ukotven zateplovací systém o tl. 140 mm.
Na pavilónu učeben U2 byla zhotovena přizdívka a betonový věnec, na který navazovalo zhotovení
a montáž krovu sedlové střechy. Na polyuretanový zateplovací a izolační nástřik o tl. 50 mm
rovných střech spojovací chodby a tělocvičny byl položen a ukotven zateplovací systém o tl. 200
mm a folie PVC. Šikmé střechy pavilónu U2 a MŠ budou zatepleny minerální vlnou o tloušťce 250
mm. Na stavbě jsou svolávány pravidelně kontrolní dny za účasti zástupců projektanta, dodavatele a
obce, na kterých je kontrolován průběh stavby, postupné stěhování tříd, uvolňování prostor a
jednotlivých pavilónů zhotoviteli a jejich zpětné předávání k užívání škole, bezpečnost a pořádek na
staveništi a další otázky vzniklé v průběhu stavby. Děkuji všem žákům, vyučujícím a všem
zaměstnancům školy pracovníkům zhotovitele i zaměstnancům obce za vstřícnost vůči požadavkům
stavby za obětavost a námahu při opakovaném vyklízení a stěhování.
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Oprava místní komunikace „U Kovárny“.
V květnu byly zahájeny realizací přeložky elektrického sloupu a elektrického vedení práce na
opravě místní komunikace U Kovárny. Přeložka elektřiny bude dokončena v prvním týdnu června.
Pak bude následovat předání staveniště a vlastní práce na komunikaci, které bude provádět na
základě vyhodnocení výběrového řízení SILNICE MORAVA s.r.o., Krnov.
Výměna oken v hasičské zbrojnici.
V květnu se uskutečnila přejímka staveniště a zaměření oken v hasičské zbrojnici. Po jejich
výrobě bude následovat v týdnu od 8. 7. 2013 demontáž stávajících a montáž nových oken a
vstupních dveří vč. doprovodných stavebních prací. Všechny práce budou ukončeny 12. 7. 2013.
Separace bioodpadů v obci Bohuslavice.
Ve čtvrtek 30. 5. 2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na dodávku kompostérů pro
výše uvedenou akci. Nabídky předložilo 5 firem. Hodnotící komise přerušila své jednání a požádala
firmy o doplnění nabídek. Po jejich doručení bude stanoveno pořadí uchazečů. Výsledky
výběrového řízení a kupní smlouva s vybraným uchazečem bude schvalována na červnovém jednání
obecního zastupitelstva. Kompostéry budou dodány do obce do osmi týdnů od uzavření kupní
smlouvy. Zájemcům, kteří odevzdali vyplněné dotazníky, budou kompostéry předány po uzavření
smlouvy o výpůjčce.
Další připravované výběrové řízení na červen.
V měsíci červnu budou zahájena výběrová řízení na poskytovatele úvěru pro stavbu „Snížení
energetické náročnosti ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“ a zhotovitele
„Rekonstrukce chodníků II. Etapa v rozsahu kostel – samoobsluha u pošty a KD – samoobsluha u
Kafárně. Výzvy budou zveřejněny na úřední desce a veřejném profilu zadavatele.
Dětské hřiště pro mateřskou školku.
V pátek 31. 5. 2013 byla vyhlášena výzva na předložení nabídky na dodávku dětského hřiště pro
mateřskou školku. Dopisem firmy Artory s. r. o. byli vyzvány firmy k vypracování a předání svých
nabídek. Ostatní uchazeči mají možnost zadávací dokumentaci si stáhnout z úřední desky a profilu
zadavatele Obecního úřadu Bohuslavice. Termín pro předložení nabídky je 10. 6. 2013. Následně
bude provedeno otevření obálek a vyhodnocení nabídek. Na červnovém jednání obecního
zastupitelstva bude předložena ke schválení smlouva o dílo s vybraným uchazečem. Dětské hřiště
bude instalováno na zahradě mateřské školy v průběhu září a října.
Komplexní pozemkové úpravy
V době od 10. 6. 2013 bude po dobu 30 dnů vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadě
v Bohuslavicích a Státním pozemkovém úřadě v Opavě konečný návrh komplexních pozemkových
úprav v naší obci Bohuslavice. V této době budou mít účastníci řízení poslední možnost uplatnit
k návrhu své připomínky. O této možnosti budou všichni účastníci písemně informováni. Pak bude
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ve druhé polovině srpna svoláno závěrečné jednání, na kterém budou všichni účastníci seznámeni
s celkovým průběhem prací a dalším postupem. O termínu konání tohoto jednání budou rovněž
informováni písemně všichni účastníci.
Rekonstrukce mostu ev. č. 46819-004 na křižovatce Opavské a Bolatické
V době od 10. 6. 2013 do 10. 11. 2013 bude ztížen provoz v průtahu obce po silnici Opavské.
V tomto období bude probíhat v zastavěné části naší obce na komunikaci III/46819 „Rekonstrukce
mostu ev. č. 46819-004 (křižovatka ulic Opavské a Družstevní, poblíž Cukrárny U Fusů a
Restaurace U Obrusníků). Rekonstrukci bude provádět pro Správu silnic Moravskoslezského kraje
firma MAKOS a. s., Sirotčí 1170/7, Ostrava. Stavební stav stávajícího mostu je nevyhovující a proto
bude nahrazen novým. Stavba nového mostu bude probíhat za částečné uzavírky stávajícího mostu
tak, aby byla vždy zajištěna dopravní obslužnost v jednom dopravním pruhu vč. pěších. Částečnou
uzavírkou se nebude upravovat provoz autobusových linek ani nákladní a osobní dopravy.
Doporučuji občanům, aby při chůzi a jízdě na kole se pokud možno co nejvíce vyhýbali staveništi a
používali v co největší míře ul. Poštovní. Rovněž doporučuji učitelům a rodičům, aby poučili děti a
přikázali jim používat ulici Poštovní a zakázali jim vstup na staveniště. V průběhu stavby bude
staveniště označeno zákazem vstupu a provoz usměrňován přechodným dopravním značením.
Stávající dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude provizorně
přelepeno.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Vývoj života na Hlučínsku.
Vážení občané regionu Hlučínska,
jsme výzkumný tým sociologů, který se zajímá o život obyvatel Hlučínska. Dovolte, abychom Vám
oznámili, že náš tým v letošním roce získal grant od Grantové agentury České republiky na tříletý
výzkum s názvem Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku. K tomuto
úspěchu přispěli i ti z Vás, kteří s jednou členkou našeho týmu spolupracovali jako respondenti na
přípravě projektové žádosti pro Grantovou agenturu. Děkujeme.
Náš výzkumný projekt předpokládá, že v regionu v rámci tří let proběhnout dva výzkumy
založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden výzkum založený na dotazníkové technice.
V letošním roce (od května) bude probíhat výzkum pomocí rozhovorů s občany. Budeme hledat
zástupce tří generací: první generace jsou lidé narození těsně před začátkem 2. světové války,
v jejím průběhu nebo těsně po jejím skončení; druhá generace jsou lidé narození v 50. a 60. letech,
třetí generace jsou lidé narození v 80. a 90. letech. V roce 2014 se uskuteční dotazníkový výzkum na
reprezentativním souboru hlučínské populace. V první polovině roku 2015 se uskuteční druhý
výzkum založený na přímých rozhovorech se zástupci tří generací respondentů.
Většinu z toho, co se můžeme o Hlučínsku dozvědět my, víte jenom Vy. Vaše pomoc je pro nás
naprosto nezbytná. V současné přípravné fázi výzkumu shromažďujeme všechny možné informace
týkající se historie regionu, kulturního i pracovního života v regionu apod. Navazujeme spolupráci
se zástupci jednotlivých obcí a různých sdružení na Hlučínsku. Hledáme kontakty na případné
respondenty apod. Pokud byste chtěli přispět radou nebo informací, velice to uvítáme. Můžete
zavolat člence týmu Heleně Kubátové na číslo 730 574 793, nebo jí napsat email
helena.kubatova@upol.cz, případně dopis na adresu Katedra sociologie, andragogiky a kulturní
antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, nebo se
obrátit na starostu obce Ing. Kurta Kociána, mobil 724184394, nebo e-mail:
starosta@bohuslavice.eu.
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Na základě výsledků našeho výzkumu vzniknou dvě odborné monografie (z toho jedna anglicky)
a několik odborných studií v časopisech. O svých výsledcích budeme informovat odbornou
veřejnost na našich i zahraničních vědeckých konferencích.
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. Univerzita Palackého, Olomouc
Vzdělávání starostů Hlučínska v Německu.
V týdnu od 10. 6. do 15. 6. 2013 se zúčastním společně s ostatními starosty měst a obcí
Hlučínska vzdělávací tematické cesty do Německa. Cílem cesty je získání zkušeností z komunálního
života, v jednom z nejvyspělejších regiónů Německa a celé Evropy, kterým je Bavorsko. S tamními
starosty a zástupci firem budeme konzultovat problematiku řízení obcí, spolupráce s podnikateli,
péče o životní prostředí, podpory místních organizací a spolků, udržování tradic a rozvoje a
propagace cestovního ruchu. Snahou všech účastníků vzdělávací cesty bude využít nejlepší předané
zkušenosti, poznatky a rady ve svých obcích na Hlučínsku.
Výstava fotografií na Anenských slavnostech
Děkuji všem spoluobčanům, kteří nám přinesli historické fotografie na plánovanou výstavu u
příležitosti letošních Anenských slavností. Výstavu fotografií bychom rádi doplnili o historické
dobové předměty. Pokud ještě nějaké fotografie nebo dobové předměty máte, prosíme vás o jejich
zapůjčení. Naší snahou je představit historii života v naší obci co nejlépe.
Věřím, že se nám na Anenských slavnostech u příležitosti 725 let od první písemné zmínky
společnými silami podaří uspořádat další úspěšnou výstavu.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Restaurování fresek v kostele Nejsvětější Trojice
Druhá etapa restaurování fresek Bohuslavického kostela se v současné době nachází v první fázi
čištění. V celkovém výčtu restaurátorského postupu schváleného závazným stanoviskem je to fáze
označená číslem 7. Pro úplnost přikládám zmíněný seznam:
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,

Červen 2013

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 246

Stránka | 8

9. Po každém čištění opětovná fixáž s následnou technologickou pauzou pro konsolidaci barevné
vrstvy,
10. Odstranění starých nevhodných tmelů,
11. Vytmelení defektů Čisté 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, písemné a fotograficky dokumentován.
Postupně jsme úspěšně provedli technologické body 4 až 7 s tím, že body 4, 5, a 7 budeme ještě
minimálně jednou opakovat.
Tato část prací je pro opravu fresky nejtěžší. Musí se totiž s přesností určit, která vrstva je
originál a kdy už dochází k jeho poškození, rozeznat tuto hranici a nepřistoupit k jejímu překročení.
Na fresku se v této fázi působí chemickými látkami (čistícími směsmi), které nabourávají
(rozpouští) vrstvy nečistot a pozdějších přemaleb, aby se tak usnadnilo a hlavně zmírnilo
mechanické působení na povrch fresky při čištění vodou. Použité chemické látky můžeme rozdělit
na změkčovací (toluen, čpavek, líh) - jsou všechny více méně těkavého charakteru a jsou pro
dlouhodobější a mírnější působení vázány na ve vodě rozpuštěnou buničinu. Působení a přilnavost
této čistící emulze na mastný povrch jsou podpořeny méně agresivními smáčedly, jako například
průmyslově vyráběné smáčedlo pod názvem Jitro. Pokud však to nebylo bezpodmínečně nutné,
prováděli jsme očištění malby pouze čistou vodou.
Pro všechny laiky překvapivá technologie vaječné emulze má za úkol zpevnit podkladovou a
barevnou vrstvu fresky, chránit ji při působení čistících směsí. Vaječné proteiny zároveň změkčují
přemalby a usazené nečistoty.
Zajímavostí je, že vaječná emulze se chemicky prováže s původní hmotou fresky a její
biochemické složky se mineralizují tak, že při následné chemické analýze nejsou identifikovatelné
(zjistitelné).
Technologie vaječné tempery je vynález české restaurátorské školy, který byl vypracován
v období první republiky. Užívání vaječné technologie použitím vajec však sahá až za hranice
středověku. O této technologii se zmiňuje ve svých odborných pojednáních Prof. Bohuslav Slánský,
v souvislosti s gotickou deskovou malbou. Tuto technologii, která se 50 let vyvíjela v moderní
restaurátorské postupy, jak po teoretické stránce, tak i pomocí řízených experimentů nejvíce
zdokonalili a technologicky popsali restaurátoři a akademičtí malíři Jaroslav Alt starší a Aloiz
Martan, zakladatelé restaurátorské školy v poválečném Československu.
V současné době je tedy malba očištěna od hrubých nečistot, prachových nánosů, převážné
většiny přemaleb a je stabilizována vaječnými žloutky. Bylo použito 1950 ks žloutků, které se
smíchaly se 6 litry oleje a 1500 litrů vody. Pro zajímavost, na 1m2 bylo použito 5 žloutků.
V průběhu prací na druhé etapě musím konstatovat, že klenební malba hlavní lodi je v lepším
stavu, než byla klenební malba presbytáře. Malba byla hlavně znečištěna usazeným prachem a
sazemi (saze produkované topením nekvalitními palivy) a použití zinkové barvy – běloby a možná i
zinkové žlutě, při posledních radikálních opravách v padesátých letech. Nicméně povrch je protkán
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množstvím vlasových trhlin, na mnoha místech je rozrušena zatékáním. Horší stav je v okenních
klenbách, na kterých se podepsalo srážení vlhkosti (kondenzace vody) vlivem změn teplot, které se
v blízkosti oken nejvíce projevují. Malba klenby je v současné době ve velmi uspokojivém stabilním
stavu. Krásné jsou zejména plochy iluzivní architektury, jejichž obdoba v presbytáři byla značně
poškozena posledním nerestaurátorským nátěrem disperzní barvou.
Poslední přemalby klenby byly prováděny hlavně klihovou barvou, která se snadno odstraňuje
pouhým namočením těchto barevných vrstev.
To už se nedá říci o bočních oltářích a okenních špaletách, jejichž zdánlivě dokonalý vzhled po
různých „malířských“ opravách vypadal zdánlivě v dobrém stavu. Nesnází jsou však novodobá
těžko odstranitelná pojidla barev, která sice sjednotila optický vzhled malby, ale také velmi
znesnadnila přístup k originálu malby. Zde bylo nutné velice razantní čištění technickým lihem,
který jediný dokáže změkčit jinak nerozpustitelná pojidla. Je to velmi nepříjemná práce, neboť
vdechování lihu je pro organismus pracovníků velmi nepříjemnou zátěží. Po očištění se ukázalo, že
oltáře jsou velmi poškozeny také vzlínáním vody a vzdušnou vlhkostí, která je u země vyšší.
V některých částech dosahují rekonstrukce na novějších omítkách až do výše 3 metrů. Snažili jsme
se zde pomocí co nejopatrnějšího přístupu k odkryvu zachovat, co největší podíl originálu. Tam, kde
to nebylo, možné jsme zanechávali stopy po rekonstrukcích. V budoucí opravě těchto částí nám jistě
také pomůže fotodokumentace pořízená před očištěním malby.
V současné době tedy probíhá technologická pauza, po které bude následovat dočištění fresky,
kde užití chemických látek již nebude tak masivní (nebo téměř vyloučeno). Tato fáze by měla být
ukončena do konce června spolu s tmelením. V následujícím měsíci by mělo začít retušování
malby.
A to je práce, na kterou se již všichni velmi těšíme.
A také se těšíme na Vaše milé společenství v Bohuslavicích.
Pavel Novák a Petr Prokopec akademičtí malíři a restaurátoři.
Kvalita vody, zálohy vodné, stočné
V poslední době byla zjištěna a některými občany nahlášena snížená kvalita a nepříjemná pachuť
vody dodávané do obecního vodovodu. Po prověření u správce vrtů, kterými jsou Technické služby
Bolatice, bylo zjištěno, že problém mohl vzniknout při provozování vrtů a jejich vzájemného
střídání. Voda je do vodojemů dodávána ze tří vrtů umístěných na našem katastru. V provozu jsou
vždy nepřetržitě dvě studny, přičemž třetí tvoří rezervu. Z jednoho vrtu je voda čerpána nepřetržitě.
Provoz dvou ostatních je pravidelně střídán. A právě tato výměna mohla mít za následek zhoršenou
sníženou kvalitu a pachuť vody. Problematiku budeme ve spolupráci se správcem sledovat. Naším
cílem je dodávat kvalitní vodu za přijatelnou cenu a spokojený odběratel.
Upozorňujeme odběratele vody, kteří dosud neuhradili zálohu na vodné a stočné, že mohou
zálohu uhradit v průběhu měsíce června. Platbu v hotovosti můžete uhradit na obecním úřadě popř.
zaslat bankovním převodem na účet obce- č.ú. : 1847340339/0800, jako variabilní symbol uvádějte
číslo z platebního kalendáře, který jste obdrželi počátkem května.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Jana Janošová, ekonom
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Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích zve občany dne 16. 6. 2013 od 15.00 hodin na hřiště
SK Bohuslavice, kde se uskuteční hasičská slavnost "XXI. ročník Memoriálu Rudolfa Šebestíka".
Připravujeme pro vás steaky, uzená cigára a další pochutiny. O občerstvení pro starší i mladší
návštěvníky je postaráno.
Na sobotu 29. 6. 2013 od 16.00 hodin připravujeme v areálu hasičské zbrojnice posezení, kdy
budou nabízeny opékané makrely, cigára, bramborové placky a další pochutiny. Taktéž bude na
čepu 12°pivo Ostravar a další občerstvení.
Obě akce proběhnou za každého počasí.
Na vaši navštěvu se těší bohuslavičtí hasiči.

Inzerce

Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně a
kompletní oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709
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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/.
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po projednání se zřizovatelem
vyhlašuji z technických důvodů na dny 24. 6. – 28. 6. 2013 5 volných dnů pro žáky školy. Ve
škole budou probíhat stavební práce spojené s výměnou oken a zateplením budovy. Další informace
– na webových stránkách školy.
Poděkování
Druhou květnovou neděli proběhlo vystoupení žáků
školy u příležitosti oslavy Dne matek. Zapojili se
opravdu téměř všichni. Program byl tentokrát připraven
v našem nářečí, v každé scénce, písničce či básničce se
promítly místní zvyky a kultura našeho regionu.
Ráda bych poděkovala všem pedagogům, kteří s žáky
program připravili. Poděkování patří také všem, kteří
pomohli s organizací vystoupení a výzdobou sálu.
Ráda bych poděkovala manželům Ilkovým, kteří
jsou sponzory Základní a mateřské školy Bohuslavice a prezentují prostřednictvím fotografií a videí
na webových stránkách školy a také na www.unasdomastudio.cz veškeré dění ve škole i školce.
Červen u nás ve škole
Školní rok uběhl jako voda a my se chystáme na poslední měsíc výuky. Tento školní rok
ukončíme o něco dříve vzhledem ke stavebním úpravám budovy školy i mateřské školy. Žáci se
svými třídními učiteli vyjíždějí na školní výlety, žáci II. stupně navštívili filmové představení
Bídníci, ti mladší samozřejmě nebudou ošizeni a pojedou do Cinestaru druhý červnový týden.
V úterý 18. 6. nás čeká pasování současných prvňáčků na čtenáře. Pasování proběhne na OÚ
v obřadní síni za účasti starosty obce a pozvání přijala také spisovatelka J. Schlossarková. Akce
bude zahájena ve 13 hod., srdečně zváni jsou všichni rodiče prvňáčků. Hned ve středu 19. 6. se na
OÚ setkají se starostou žáci 9. třídy, kteří se odpoledne v obřadní síni symbolicky rozloučí se
základní školou, obdrží vysvědčení a poté se společně pobaví na třídním večírku. Na slavnostní
předávání vysvědčení jsou rovněž srdečně zváni všichni rodiče deváťáků.
Ve čtvrtek 20. 6. odpoledne si připravili členové klubu rodičů Bublina ve spolupráci se školou
pro všechny žáky zábavnou akci, která proběhne na hřišti SK Bohuslavice od 16 hodin. Na zábavné
odpoledne jsou zváni kromě dětí také jejich rodiče. Odpoledne se zúčastní i předškoláci, kteří zde
budou pasováni na prvňáčky. Školní rok bude zakončen diskotékou pro všechny. Vysvědčení bude
žákům předáno v pátek 21. 6. Informace o zahájení dalšího školního roku sledujte na webových
stránkách školy.
Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy
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Počítačová soutěž Bajtík
V pátek 17. května 2013 proběhl na Základní škole Boženy
Němcové v Opavě již osmý ročník počítačové soutěže Bajtík.
Zájem o tuto soutěž byl veliký. Ve třech věkových kategoriích
soutěžilo celkem 67 žáků ze 17 základních škol a gymnázií.
Tématem letošní soutěže byla „VODA“ ve všech podobách.
V kategorii pro nejmladší, Kilobajtík, se žáci vypořádali
s kreslením obrázku. V kategorii, Megabajtík, vytvářeli žáci počítačové prezentace. Odborná
porota, složená z učitelů informatiky, posoudila všechny práce a vybrala do finálového kola čtyři
práce z každé kategorie
Děkujeme Nině Mičkové (4. tř.), Patricii Meinhardové (5. tř.),
Dominikovi Fussovi, Honzovi Ryškovi (6. tř.) a přejeme jim hodně
zdaru v dalších soutěžích.
Do finále naši žáci nepostoupili, ale přesto jim gratulujeme!

Mgr. Karla Poštulková
Výlet 7. třídy
Naše 7. třída byla na výletě v Ostravě a Kravařích. Vyjeli jsme v úterý ráno autobusem a
dopravili se do Ostravy – Přívozu, odkud jsme se pěšky prošli k ostravské nové radnici. Tam jsme
výtahy vyjeli na radniční věž, odkud byl nádherný výhled na celou Ostravu a okolí. Mladý
průvodce nás zaujal nejen informacemi, ale i svým vzhledem. Cestou z radnice jsme navštívili
Ostravské muzeum, zajímavé svými přírodovědnými a historickými exponáty. Nás nejvíce zaujal
starobylý orchestrion. Protože nám vyhládlo a máme rádi hranolky a kuřecí, zašli jsme do KFC a
tam jsme načerpali energii na další prohlídky IQ parku a interaktivní výstavy Cyrila a Metoděje.
V IQ parku jsme strávili nejvíce času – mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet optické klamy,
hlavolamy, náš postřeh, šikovnost a obratnost. Pak jsme se přesunuli do minulosti a ocitli v době
příchodu Cyrila a Metoděje, plnili jsme různé úkoly, oblékli se do hábitů, psali hlaholicí, namleli
obilí, vyrobili si náramek. Po náročném dni jsme relaxovali v Aquaparku v Kravařích. Výlet byl
super!
Za 7. Třídu – K. Prchalová, A. Matýsková, N. Řehánková a N. Vinárková

Školní družina
Jako loni, tak i letos jsme se zapojili do pěvecké soutěže
„Rovninský kos“ školních družin z okolí, která se konala v ZŠ
Hlučín – Rovniny a to dne 16. 4. 2013.
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Děti byly zařazeny do tří kategorii:
1. kategorie 1. – 2. třída
2. kategorie 3. – 4. třída
3. kategorie dueta
Z naší družiny se účastnilo šest dětí a to: Amálie Černovská a Petra Křístková byly v první
kategorii, Marie Herudková, Aneta Sturtzová, Lucie Kubíková a Viktorie Haburová ve třetí
kategorii. Všechny děti poctivě trénovaly, zazpívaly bez chyby a získaly nové zkušenosti.
Tímto bych chtěla blahopřát ke krásnému 3. místu v 1. kategorii Amálii Černovské, která si
převzal diplom a malou sladkou odměnu.
Karin Herudková, vychovatelka ŠD

Knihovna – projekt „Čtení pomáhá“
Místní knihovna Bohuslavice se zapojila do projektu „Čtení pomáhá“.
Tento projekt rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží
rozhodnou dětští čtenáři.
Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih
50 Kč, které bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů ( 1.-5. třída, 6.-9. třída, střední škola). V
každé kategorii je k dispozici minimálně 20 knih k přečtení. V nejmladší a střední kategorii vybrala
knihy veřejnost v anketě O nejlepší knihu pro děti a mládež. Do ankety nominuje knihy odborná
porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejstarší kategorii vybrala knihy odborná porota.
Podrobnější informace o tomto projektu je možno najít na internetové adrese
www.ctenipomaha.cz a zároveň se zde zaregistrovat, nebo se čtenáři můžou zaregistrovat přímo
v místní knihovně.
Obracím se také na rodiče, aby dětem pomohli s registrací a podpořili tak dobrou věc.
Marie Miková

Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
SK Bohuslavice
V průběhu měsíce května se odehrály všechny plánované zápasy a navíc několik odložených
utkání z počátku sezony. První mužstvo bohužel pokračuje v nevýrazných výkonech, které ani
zdaleka nepřipomínají formu z podzimní část soutěže. I ostatní družstva dosahují horších výsledků
než v první polovině sezony, což je omluvitelné pouze u žáků, kteří byli oslabeni odchodem hráčů
do Dolního Benešova.
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Výsledky družstev v měsíci květnu:
SK Bohuslavice A

Dorost

Sokol Hať – SK Bohuslavice

2:0

Háj ve Slezsku - SK Bohuslavice

3:0

Sokol Hrabová - SK Bohuslavice

3:2

FK Darkovičky - SK Bohuslavice

6:1

FK Darkovičky - SK Bohuslavice

1:0

SK Bohuslavice – SK Komárov

1:2

SK Bohuslavice – TJ Velká Polom

2:0

TJ Vřesina - SK Bohuslavice

7:3

Meteor Strahovice - SK Bohuslavice

2:2
Žáci

SK Bohuslavice B

Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice

5:5

Velké Heraltice - SK Bohuslavice

2:2

Sokol Štěpánkovice „B“ - SK Bohus.

5:3

Sokol Bělá - SK Bohuslavice

1:1

SK Bohuslavice – SK Komárov

1:1

Mini žáci

Meteor Strahovice „B“ - SK Bohus.

1:4

Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice

12:2

Slávia Píšť „B“ - SK Bohuslavice

4:0

SK Bohuslavice – Slávia Píšť

6:2

Sokol Vřesina - SK Bohuslavice

1:5

FK Darkovičky - SK Bohuslavice

12:2

Mgr. Pavel Dominik

Řádky z florbalu
V posledním dvoukole MS Přeboru divize D se FBC Bohuslavice utkaly v boji o čest, i když se
ztracenými nadějemi na záchranu. Utkaly se jak s favoritem na postup, tak i se soupeřem z chvostu
tabulky! Prvního soupeře - FBC Bílovec, který jak bylo zmíněno bojoval o postup do vyšší soutěže,
jsme celkem slušně potrápili, nicméně boj byl marný! Na skvěle fyzicky i herně připravené hráče
Bílovce jsme nestačili a po právu podlehli 10:7 pro Bílovec. V posledním kole této sezóny se tým
Bohuslavic utkal s týmem Škorpionů Ostrava B. V zápase, ve kterém nešlo vlastně o nic (a šlo to
vidět i na hřišti), jsme podlehli 8:5. Již v průběhu sezóny bylo vidět, že v týmu není vše v pořádku.
Životospráva a povinnosti člena florbalového klubu dělala většině hráčů problém. A tak na ukončení
sezóny 2012/13 se hráči dohodli, že nebudou pokračovat v soutěži a do dalšího ročníku se
nepřihlásí. Samozřejmě je nutno zmínit, že jsme po právu sestoupili. To však neznamená konec
florbalu v Bohuslavicích. Po dohodě s bývalými členy klubu, kteří působí ve vyšší soutěži Jakubem
Kocurem a Vojtou Kocurem, se Bohuslavice přihlásí do Opavské Ligy. Bohuslavice budou
reprezentovat hráči, kteří (jak málokdo ví) přivedli Bohuslavice v roce 2007 do druhé celostátní ligy
juniorů. Amatérská soutěž, která nevyžaduje oficiální registraci hráče, nabízí všem nadšencům
florbalu z Bohuslavic aktivně se zapojit. Další informace budou v příštím čísle zpravodaje.
1. Sivý Sokol Ostrava Poruba B 20 16 3 1 51 98 56 42
2. FBC Spartak Lija Bílovec

20 13 3 4 42 141 75 66
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3. Melody Boys Hlučín

20 12 4 4 40 118 72 46

4. FBC Hradec nad Moravicí

20 10 6 4 36 112 90 22

5. FBC Štěpánkovice

20 9 3 8 30 91 72 19

6. F.B.K. Štajgřy Ostrava

20 8 6 6 30 93 89 4

7. RH Piving

20 7 4 9 25 88 102 14

8. Paskov Saurians C

20 6 3 11 21 119 139 20

9. FBK Škorpioni Ostrava B

20 7 0 13 21 78 126 48

10. FBC FAU Bohuslavice

20 2 5 13 11 76 132 56

11. SFK TJ Slovan Havířov B

20 1 1 18 4 71 132 61

Stránka | 16

Jan Kocur

Volejbalový turnaj - Bohuslavický Bagr cup 2013
Druhý ročník jarního volejbalového
turnaje v Bohuslavicích opět poznamenalo
nepříznivé počasí. Z důvodu rekonstrukce
školy jsme se nemohli schovat pod střechu
místní tělocvičny, a tak jsme mírné
přeháňky překonali vůlí, humorem a
sportovním nadšením.
Do turnaje se přihlásilo pět týmů, tři
z okolních vesnic a dva z Bohuslavic. Oba
bohuslavické týmy byly složeny z hráčů,
kteří pravidelně každou středu chodí na
volejbal. V družstvu každého týmu musely být dvě ženy, či dívky. Hrálo se na dva vítězné sety. Za
stavu 1:1 se odehrál zkrácený set. O vyrovnanosti celků a maximálním úsilí všech hráčů svědčí i to,
že 5 utkání z 10 se hrálo na tie break. Pro všechny účastníky turnaje bylo připraveno bohaté
občerstvení a všichni se skvěle bavili jak na volejbalovém kurtu, tak i mimo něj. Vyhodnocení
výsledků se zúčastnil také starosta naší obce Ing. Kurt Kocián, který společně s organizátory turnaje
předal pohár pro vítěze, diplomy a bohaté ceny pro všechny týmy, na které značným dílem přispěl
obecní úřad.
První místo obsadil team z Bolatic s názvem „Nulová šance“. Druhou příčku obsadilo složené
družstvo z celé prajzske pod přezdívkou „Senokřupi“. O umístění na ostatních třech místech rozhodl
jen rozdíl v počtu vyhraných setů: 3. místo: „Zapadající hvězdy“ z Chuchelné, 4. příčku si
vybojovali „Skokani“ z Bohuslavic a konečné páté místo zůstalo pro „Trosky“ rovněž z Bohuslavic.
Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony, pořadatelům za to, že to i přes nepřízeň
počasí nevzdali a obecnímu úřadu za bohaté ceny pro vítěze.
V následujícím měsíci se volejbalový Bagr team účastní turnaje v Chuchelné (15. 6.)
a tradičního Kozmického kryglu (19.6.).
Sportu zdar a volejbalu zvlášť přeje bohuslavický Bagr team!!!
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Cyklistický závod – Bělský okruh 2013
V sobotu 25. 5. 2013 se uskutečnil v obci Bělá 1. ročník cyklistického
závodu na horských kolech “Bělský okruh 2013“. Do tohoto závodu se
přihlásili také závodníci z naší obce.
V kategorií žen do 17. let se umístila na krásném 1. místě Nikol Šteffková,
a v kategorií mužů do 17. let se umístil na 3. místě Ondřej Mika.
Vítězem celého závodu se stal Tomáš Matera, který dojel v čase 59:59
min. Z našich závodníků se nejlépe umístil Jan Janoš s časem 1:16:50 min.
Do cíle závodu bez rozdílu kategorií dojeli z naší obce
následující cyklisté: Jan Janoš, Ondřej Mika, Marek
Zajíček, Jakub Riedel, Miroslav Riedel, Adam Ryš, Martin
Theuer, Petr Češla, Hubert Lampa, Nikol Šteffková, Kajetán Čermák, Petr
Hluchník. V nejmladší kategorií do 15. let závodil Daniel Piskoř.
Zúčastnilo se celkem 212 nadšených závodníků
z nedalekého okolí. Trasa měřila 27 km, z toho 70 % se jelo
po lesních cestách. Trasa byla skvěle značená, sice trošku
bahnitá, ale zato bohatá na technické úseky a překrásné lesní
pasáže. Pořadatelsky byla akce skvěle připravena. Bližší
informace o závodu jsou na stránkách www.prajzska.eu
Samotný průběh závodu byl z ohlasů závodníků velmi úspěšný a již se těší
na další ročník.
Děkujeme všem za účast a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Marie Miková
Aktivity Senior klubu v Bohuslavicích
V květnu jsme se zúčastnili společné pouti na Hostýn a pokračovali v našich výletech do okolí
Bohuslavic za krásou rozkvetlé přírody. Na farní zahradě jsme pro návštěvníky přichystali výborné
langoše. Ve spolupráci s žáky 9. třídy jsme pekli a zdobili perníky, které na konci školního roku
budou absolventi naší základní školy rozdávat spolužákům a vyučujícím na rozloučenou.
A pozvánka nakonec: Senior klub zve seniory ve čtvrtek 13. 6. 2013 na zahradu u Nováku na
sportovní odpoledne. Přijďte si zasoutěžit a pobavit od 16.00 hod.
Krista Kocurová, předsedkyně Senior klubu

Ohlas na výstavu „Svatba v krajce“
„Přijely jsme až z Havířova, opět na jednu z překrásných výstav v Bohuslavicích. Máte úžasné
nápady, perfektní provedení, jedinečné dílo.
Přejeme Vám mnoho, mnoho dalších úspěchů. Děkujeme Vám“
Marta Halfarová, Havířov
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Náboženský život – historie kostelů (15).
A vrátíme se opět ke státní hranici a sice dnes
do Strahovic. Samostatná farnost Strahovice vznikla
teprve v roce 1921. Dříve patřily Strahovice pod
farnost Křenovice, které leží dnes za hranicí v Polsku.
Tam chodili farníci do kostela, přijímali svátosti a byli
tam i pohřbíváni. Při bohoslužbách se zpívalo „po
moravsky“. Konec první světové války však tyto dvě
vesnice oddělil státní hranicí. Proto došlo
k osamostatnění farnosti Strahovice. Ještě dříve,
někdy v 16. a 17. století byla vesnice převážně
evangelická. Křenovičtí katoličtí faráři však
požadovali od všech obyvatel Strahovic desátek, tedy i od evangeliků. Spor trval velmi dlouho
až nakonec skončil tím, že katoličtí faráři v Křenovicích nedostali nic.
Když byla zřízená farnost, museli se farníci postarat o bydlení pro faráře, a tak postavili
v roce 1921 novou faru. Hned na to v roce 1923 začali stavět kostel. Do té doby se bohoslužby
konaly v malé kapli. Stavba kostela rychle rostla a již v roce 1924 byl kostel hotov. Je postaven
ve stylu novobaroka a je jednolodní. Pozemek pro kostel i hřbitov, který vzniknul zároveň,
poskytl kníže Karel Max Lichnovský z Chuchelné. Ten tam vlastnil statek s rozsáhlými
pozemky a zároveň i ekonomicky stavbu podporoval. Dne 26. října byl nový kostel slavnostně
posvěcen olomouckým arcibiskupem Dr. Leopoldem Prečanem. Kostel zasvětili sv. Augustinu.
První výmalba kostela byla v beuronském stylu a byla provedena v roce 1934. Za války
byl kostel značně poškozen a opravoval se postupně až do nedávné doby. Opravami byl změněn
i vnitřní prostor a původní malba zanikla. Ponechány byly jen barevné medailony světců. Hlavní
oltář ze slezského mramoru zdobí sochy Božského Srdce Páně a dvou klanějících se andělů
z pískovce. Nad oltářem je umístěn obraz patrona kostela sv. Augustina.
Ve věži byly původně pověšeny dva zvony, sv. Václav a Panna Marie. V roce 1936
k nim přibyl ještě zvon ke cti sv. Josefa. Dva z nich však nepřežily druhou světovou válku.
Zůstal pouze sv. Václav. Až v roce 1991 byly pořízeny dva nové zvony. Větší je zasvěcen Panně
Marii a váží 490 kg a menší sv. Josefu, ten váží 320 kg. Takže nejmenším zvonem zůstal sv.
Václav o váze 250 kg.
V historii farnosti je zajímavé ještě působení kněží. V první řadě bych se zmínil o P. Dr.
Josefu Vrchoveckým, který pocházel z Dolního Benešova - Zábřehu a byl prvním farářem. Byl
známý v širém okolí jako výborný kazatel. Mezi poutníky proslul svými kázáními na poutích
v Hrabyni. Dalším významným správcem farnosti byl v letech 1941 až 1943 P. Richard Henkes.
Byl to rodilý Něměc. Ve svých kázáních však ostře vystupoval proti válce a kritizoval tehdejší
režim ve své vlasti. Za své názory a postoje byl zatčen, vyslýchán a nakonec vězněn
v koncentračním táboře v Dachau, kde ošetřoval bez ohledu na svůj zdravotní stav nemocné
české spoluvězně. Nakazil se tyfem a na následky zemřel. V současné době je veden proces jeho
blahořečení. Nakonec bych se zmínil ještě o jednom knězi, který tam působil a byl dobře znám i
našim farníkům. Byl to P. Jan Vidlák z Kobeřic, který u nás v minulosti také často sloužil mše
svaté.
Dnes působí ve Strahovicích P. David Kantor, kterého známe téměř všichni z doby jeho
působení v naší farnosti jako kaplan. Ten vás jistě rád přivítá ve své farnosti a ve svém nynějším
kostele, pokud se tam zastavíte při vašich toulkách po Hlučínsku.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červnu 2013
Dudová Hildegarda
Maschik Jan
Heisig Heřman
Vitásková Markéta
Odvodyová Alžběta
Vitásková Adéla
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:

553 659 075
553 659 064
Pondělí, středa:
7:00 – 11:30 hod.
12:30 – 17:00 hod.

Internetové stránky obce:
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@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

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 246, červen 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2013.
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