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BOHUSLAVICE

725 let
Vážení spoluobčané,
na srážkově bohatý květen a povodňový
červen navázal vyprahlý červenec. V průběhu
měsíce jen sporadicky pršelo a červencové
vysoké teploty způsobily sucho. Nad
červencovým
srážkovým
deficitem
se
pozastavili i meteorologové, protože první
prázdninový měsíc bývá obvykle poměrně
bohatý na srážky. Letošní množství je však
jedno z nejnižších za posledních šedesát let.
Rozhodně se však nedá mluvit o tom, že
podobné počasí bude u nás napořád.
Pravděpodobně pokračuje jen letošní na počasí
rozkolísaný rok.
V letošním červenci dosáhl mimořádného
sportovního úspěchu náš mladý spoluobčan
Patrik Klos. Vybojoval na Mistrovství Evropy
juniorů ve stolním tenisu v Ostravě se svým
partnerem
Tomášem
Polanským
titul
„MISTRA EVROPY DRUŽSTEV!!!. O bojích
na evropském šampionátu jsme vás
informovali na našich webových stránkách. Je
to poprvé v historii, kdy občan Bohuslavic
vybojoval tak významný titul a samozřejmě
nejlepší umístění ze všech oceněných osobností
Bohuslavic
na
letošních
Anenských
slavnostech, o kterém píšeme na jiném místě.
Úspěšně reprezentoval nejenom Českou
republiku, ale i naší obec a udělal radost svým
rodičům i všem spoluobčanům, kteří mu fandili
a drželi palce. Blahopřeji Patriku Klosovi
k získání tak významného titulu, děkuji za
krásný dar v podobě mistrovského dresu a přeji
hodně vytrvalosti, píle a motivace do dalších
sportovních klání.
Po prvním červencovém víkendu, ve kterém
jsme vzpomínali 1150. výročí příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, si
hodně návštěvníků přišlo pochutnat o dalším
víkendu na mysliveckých specialitách do
areálu myslivecké chaty. A konečný výsledek?
Vyprodaná kuchyň a výčep a plná spokojenost
všech návštěvníků.

Příznivci kultury z Bohuslavic byli také vidět na
náměstí v Hlučíně, kde probíhal další ročník
Festivalu
kultury
Hlučínska,
tentokráte
s přeshraniční účastí. Zaplněné náměstí se zájmem
sledovalo vystoupení souboru z jednotlivých obcí
Hlučínska i polských gmin. Naši obec tentokráte
výborně reprezentovaly slečny Hana a Lenka
Koskovy hrou na harmoniky.
Poslední
červencový
víkend
vyvrcholil
Anenskou
slavností,
pořádanou
občanským
sdružením Bohuslavický Oříšek a obcí Bohuslavice.
Tentokráte si mohli návštěvníci od pátku do neděle
vybrat
z připraveného
bohatého
kulturního
programu. Návštěvnost byla tentokráte zejména
v neděli ovlivněna velkým vedrem. I přesto přišlo
hodně hostů, kteří hodnotili úspěšná vystoupení
Městského orchestru mladých z Dolního Benešova,
mažoretek z Opavy, folklórního souboru Bejatka,
pod vedením manželů Dominikových ze Štítiny,
sester Hany a Lenky Koskových, moderátorky a
zpěvačky Heidi Janků, seniorek z Bohuslavic
pod názvem Bohuslavky a hlučínské kapely Sekec Mazec Band, které patřil závěr třídenní slavnosti.
Tak jako každoročně byla Anenská slavnost
doplněna výstavou. V letošním roce to byla
v návaznosti na jubilejní 725. výročí od první
písemné zmínky výstava fotografií a dobových
předmětů „Bohuslavice v proměnách času“ a 80.
výročí založení včelařské organizace výstava o
včelařství.
Děkuji vedení a členům spolků a organizací,
zaměstnancům obce a občanům, kteří připravili
všem návštěvníkům vyjmenovaných akcí bez ohledu
na svůj čas, velice hodnotný program, bohaté
občerstvení i potřebné zázemí. Společně se nám daří
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občerstvení i potřebné zázemí. Společně se nám daří rozvíjet občanskou společnost, která významně
přispívá ke spokojenému životu v obci.
Na hodnotné akce se můžeme těšit i ve druhém měsíci prázdnin. Srdečně jste zváni znovu po
roce v sobotu 17. srpna ve 13.45 hod. na svátostné požehnání a ve 14.00 hod. na pěší pouť do
Hrabyně. Na sobotu a neděli 17. a 18. srpna je připravována zahrádkářská slavnost, pátek 23. srpna
tradiční táborák s ohňostrojem, který připomene ukončení prázdnin a Strassenfest na ulici Bolatické,
který se uskuteční v sobotu 31. 8. 2013. Slavnostní otevření ZŠ a MŠ Bohuslavice po rozsáhlé
rekonstrukci v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč.
výměny zdroje vytápění se uskuteční v pondělí 2. 9. 2013.

Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 32. jednání dne 26. 7. 2013
následující program:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 06/2013, výhled za 01 – 07/2013, daňové
výnosy, schválení výsledků výběrové řízení na poskytovatele úvěru na stavbu Snížení
energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění ve výši 5
mil. Kč a smlouvy o poskytnutí úvěru
4. Poskytnutí podpory na projekt Obnova zeleně v obci Bohuslavice.
5. Investiční výstavba – stavby
 Seznam staveb a projektů pro rozvoj obce na roky 2014 – 2020 pro Moravskoslezský kraj a
Agenturu pro regionální rozvoj
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
průběh stavby, vícepráce, méněpráce, vzdutí podlah ve třech třídách přízemí pavilónu U2,
stříšky nad vchody, dokončení stavebních prací na navýšení kapacity MŠ
 Komunikace u Kovárny – dokončení prací, závady
 Prodloužení odbočky z ul. Polní, návrh smlouvy o budoucí smlouvě RWE
 Výsledky nového výběrového řízení na dodavatele kompostérů, schválení závěru hodnotící
komise, schválení kupní smlouvy
 Výsledky výběrového řízení na nákup samosběrného zametacího stroje s vysavačem
k čištění chodníků a komunikací v rámci projektu „Snižování prašnosti v obci Bohuslavice“,
schválení návrhu kupní smlouvy
 Schválení SOD na realizaci plynovodu na odbočce z ul. Polní
 Schválení Smlouvy o právu povést stavbu na pozemku parc. č. 358/2, k. ú. Bohuslavice u
Hlučína, komunikace Záhumenní, elektropřípojka k novostavbě RD manželů Romana a
Jarmily Theuerových
6. Organizační věci:
1. Schválení umístění 2 ks kontejnérů na šaty, boty a hračky u samoobsluh Tempo
2. Příprava Anenských slavností a výstavy Bohuslavice v proměnách času. Schválení odměn
osobností dle přílohy
3. Žádost o dotaci na činnost Charitní a pečovatelské služby Charity Hlučín na 2. čtvrtletí 2013
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Důležité informace
Realizace stavby „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění.
V prvním prázdninovém měsíci, už bez žáků, probíhaly u objektu speciálních učeben, spojovací
chodby a tělocvičny demontáže okapových chodníků, odkopání, odvodnění a zateplení základů,
položení drenáže a zasypání výkopu, na které bude následovat položení nového dláždění. Dále byla
zahájena demontáž stávající plynové kotelny v pavilónu SU a zahájeny práce na stavební
připravenosti pro montáž plynových tepelných čerpadel. Byly dokončeny práce na výměně oken,
realizaci sedlové střechy a zateplení a konečné úpravě fasády na pavilónu U2 a spojovací chodby.
V pavilónu MŠ byla zahájena montáž sedlové střechy, výměna oken a zateplení fasády. Po ukončení
docházky dětí do mateřské školy a výluce provozu kuchyně na konci července byly zahájeny práce
na výměně oken v prostoru kuchyně a jídelny, demontáže plynové kotelny a zahájení stavební
připravenosti pro montáž tepelného čerpadla pro vytápění mateřské školy a sociálek u tělocvičny.
V červenci byly dokončeny stavební práce na rozšíření kapacity počtu dětí docházejících do
mateřské školy a zahájeny práce na výměně starého potrubí a armatur v suterénu mateřské školy.
Na konci června, pravděpodobně následkem zatečení srážkových vod pod základy pavilónu U2
v období vydatných dešťů, došlo ve třech třídách přízemí k havarijní situaci vzdutím stávajících
podlah. Podobný problém už v minulosti jednou nastal, ale ne v tak velkém rozsahu. Jeho dočasné
odstranění bylo řešeno zvednutím podlah, dorovnáním pískem, lepenkou a dřevotřískovými
deskami. Nebyla však odstraněna příčina, která se plně projevila až v současné době. Vzniklou
situaci bylo nutné řešit ihned. Bylo rozhodnuto vykopat sondu a objednat stavebně technický
průzkum vč. odebrání vzorků podloží. Bylo zjištěno, že pod podlahu byla ve všech třídách uložena
haldovina, která pravděpodobně působením zvýšené vlhkosti nabobtnala a tím vyboulila podlahy.
Následovalo další rozhodnutí o demontáži stávajících podlah vč. podloží a provedení nového
inertního návozu vč. nových zateplených podlah. Odstranění stávajících podlah vč. vytěžení bylo
řešeno brigádnicky. Zavezení kamenivem a realizace nových podlah byla objednána u p. Fridricha
z Bohuslavic. S dodavatelem stavby VHH Thermont byla zahájena jednání o úhradě vzniklých
nákladů.
Na základě výzvy na vypracování nabídky na poskytnutí úvěru na dofinancování stavby „Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“, zaslané
Komerční Bance, Československé obchodní bance, UniCredit Bank a České spořitelně, obdržela
obec nabídky od Československé obchodní banky a České spořitelny. Komerční banka a UniCredit
Bank písemně oznámily, že odstupují od výběrového řízení.
Po vyhodnocení předložených nabídek schválila rada obce přijetí nabídky České spořitelny na
poskytnutí úvěru ve výši 5 mil Kč na dobu 5 let s čtvrtletními splátkami ve výši 250 tis. Kč a výši
úroku po celou dobu splácení úvěru tj. 5 let ve výši 1,62 %. Celkové náklady budou činit 248.308,40
Kč. Úvěr bude možno splatit dřívějšími platbami bez sankcí.
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Oprava místní komunikace „U Kovárny“.
Na konci července byla dokončena oprava místní komunikace U Kovárny. Na realizovaném díle,
které ještě nebylo předáno, se vyskytly vady a nedodělky, jejichž odstranění bude požadováno po
zhotoviteli.
Mimo stavební práce na této místní komunikaci, bylo za výhodné nabídkové ceny realizováno
parkoviště u samoobsluhy u Kafárně. V průběhu srpna bude ještě na tomto parkoviště provedeno
svislé a vodorovné značení.
Prodloužení rozvodů plynů, vody a kanalizace na odbočce z ul. Polní
Na realizaci prodloužení rozvodů plynu, pitné vody a kanalizace na odbočce z ul. Polní
k novostavbám rodinných domků p. Hanskeho a manželů Pawlíkových byly vyzvány firmy KGW
Roman Karhan, GASSMONT spol. s.r.o. k předložení nabídky. Po vyhodnocení zaslaných nabídek
bylo rozhodnuto schválit Smlouvu o dílo na výše uvedenou infrastrukturu s firmou GASSMONT
spol. s r. o. Ludgeřovice. Celková cena za dodávku činí 442.801,- Kč bez DPH. Termín realizace je
do 6. 8. 2013.
Separace bioodpadů v obci Bohuslavice
V průběhu července proběhla nová veřejná soutěž na dodávku kompostérů v rámci projektu
„Separace bioodpadů v obci Bohuslavice. Nabídku na dodávku kompostérů předložily firmy Agro
Trnava s. r. o., Třebíč (nabídková cena 498.000,- Kč bez DPH), ELKOPLAST CZ s. r. o. Zlín
(nabídková cena 612.400,- Kč bez DPH) MEVA Ostrava s. r. o., Ostrava (nabídková cena 619.380,Kč bez DPH) a Ondřej Štěpanik, Bílovice (nabídková cena 573.860,- Kč bez DPH). Komise pro
vyhodnocení nabídek určila jako vítěze veřejné zakázky firmu Agro Trnava s. r. o., Třebíč, se kterou
bude po schválení rady obce uzavřena kupní smlouva. Po vyřízení všech administrativních formalit
se Státním fondem životního prostředí bude dodávka kompostéru uskutečněna do 8 týdnů. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo, že kompostér obdrží na základě uzavření smlouvy o výpůjčce všichni
majitelé rodinných domků, kteří vyplnili a odevzdali na obecní úřad dotazník v rámci shora
uvedeného projektu.
Snížení prašnosti v obci Bohuslavice
Při hodnocení životního prostředí ve městech a obcích bylo zjištěno, že velmi významným
znečišťovatelem ovzduší nebezpečným prachem je mimo jiné i doprava. Ministerstvo životního
prostředí a Státní fond životního prostředí proto vyhlásily dotační titul na snížení prašnosti
z dopravy úklidem komunikací a chodníků zametacími samosběrnými vozy. Vzhledem ke zvýšené
nákladní dopravě, kterou je přes zastavěnou část obce dopravován písek z pískovny, podali jsme v
rámci tohoto projektu žádost o dotaci. Naše žádost byla úspěšná a podařilo se nám získat dotaci na
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zakoupení samosběrného zametacího stroje Egholm na čištění komunikací a chodníků za účelem
snížení prašnosti v obci ve výši 1.625.200,- Kč. Zametacím strojem se bude čistit průtah obce,
místní komunikace a chodníky. Na dodávku stroje byla vyhlášena v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek veřejná soutěž. Po vyhodnocení nabídek hodnotící komisí a schválení radou obce
byla uzavřena kupní smlouva s firmou Chlebiš, s. r. o., Hlučín s nabídkovou cenou 1.479.000,- Kč
bez DPH. (Dalšími účastníky soutěže byla společnost HAITECO CZ s. r. o., Ústí n. Orlicí
s nabídkovou cenou 1.621.496,- Kč bez DPH a GARDEN STUDIO, s. r. o., Brno, s nabídkovou
cenou 1.628.690,- Kč bez DPH. Stroj bude dodán do 12 týdnů po splnění všech administrativních
formalit Státního fondu životního prostředí.
Obnova zeleně v naší obci
Naše obec obdržela z Ministerstva životního prostředí registrační list a rozhodnutí o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt s názvem „Obnova zeleně v obci
Bohuslavice“. Na tento projekt s celkovými náklady 903.482,- Kč byla poskytnuta dotace
z Evropské unie ve výši 628.937,- Kč a ze Státního fondu životního prostředí 44.924,- Kč. Vlastní
zdroje obce budou ve výši 224.621,- Kč. Nezpůsobilé náklady činí 5.000,- Kč. V rámci projektu
bude vysazeno v zastavěné části naší obce 2 499 ks keřů a stromů u kulturního domu, hasičské
zbrojnice, okolo rybníka pod Kilovňou, Bohuslavického potoka od KD až k Pomníku sovětských
letců vč. prostranství okolo pomníku.

Výsledky elektronické aukce pro zájemce z Bohuslavic
Občané naší obce Bohuslavice, stejně jako občané ostatních obcí a měst nejen na Hlučínsku, jsou
vystavováni neustále často až nevybíravému nájezdu a přesvědčování četných podomních prodejců
všech dodavatelů energií a dalších zboží a služeb. Abychom umožnili občanům lepší alternativu
výběru dodavatele elektřiny a plynu, informovali jsme občany v květnovém zpravodaji o
připravované elektronické aukci na nákup energií pro domácnosti a umožnili organizátorům využít
prostory obecního domu.
Elektronické aukce se v Bohuslavicích zúčastnilo 25 zájemců, kteří soutěžili o dodávku elektřiny
a plynu v celkové hodnotě 695.525,- Kč. Po ukončení aukce činila cena za nákup energie v příštích
dvou letech částku 502.498,- Kč. Úspora činí 193.027,- Kč což představuje 29,14 %.
Předpokládal jsem větší zájem občanů o tuto formu nákupu energií pro své domácnosti. Jsem
přesvědčen, že po zveřejnění výsledků se zájem podstatně zvedne, a proto chceme v elektronických
aukcích určitě pokračovat. O dalších krocích vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje, na
webových stránkách obce nebo rozhlasových relacích.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Vítání občánků
Vážení rodiče,
vítání občánků je v naší obci dlouholetou tradicí. Od ledna letošního roku však nemáme aktuální
a přesné údaje o stavu obyvatel v obci, tedy ani narozených dětí.
Obec Bohuslavice připravuje v měsíci říjnu 2013 slavnostní vítání dětí do svazku obce. Týká se
to dětí, které mají trvalý pobyt na území obce.
Obracíme se proto na maminky dětí, které se narodily od 1. 1. 2013, aby se dostavily osobně na
obecní úřad s rodným listem dítěte a platným občanským průkazem a to nejpozději do konce měsíce
srpna 2013.
Pokud maminka nemá trvalý pobyt v obci, ale dítě ano, prosíme, aby se k ověření skutečností
dostavil na obecní úřad s doklady tatínek.
Děkujeme.
Karla Krupová
Restaurování fresek v kostele Nejsvětější Trojice
V současné době probíhá v rámci restaurování
freskových maleb fáze retuší fresky.
Problém se žlutým pigmentem vyřešil
technologický rozbor, kladivo a zedník
z Bohuslavic
jménem
Mirek
Hnilka.
Technologický rozbor zjistil, že se látka
způsobující žloutnutí povrchu dá odstranit jen
velmi obtížně a v případě, že se nejedná o originál,
bude lepší ji odstranit i s omítkou a malbou. A tak
jsme použili kladivo a již zmíněného zedníka,
který, zdá se, také rozumí technologii vápenných
omítek. Tyto problémy nás však nemohou odradit
v pokračování prací a to fázi, kterou máme nejradši - retušemi. Na klenbě začínají vystupovat
pomocí chytrých hlav, hbitých rukou a štětců andělé a jiné spanilé bytosti. Malba na klenbě je
relativně velmi dobře zachovalá a to především díky opakovaným údržbám. Velmi dobré se zdají ty
retuše, které se dochovaly hlavně z roku 1903. Často zůstávají použity i pro naši dnešní podobu.
Opravy z 50.tých let sice nejsou vcelku použitelné, ale alespoň byly vytvořeny reversibilním
pojidlem, které bylo podstatou a hlavní příčinou začernání a bylo snadné je odstranit. Zbytky těchto
retuší, nebo spíše přemaleb, jsou často dobrým vodítkem pro rekonstrukce našich novodobých
retuší. V současné chvíli se blíží své finální podobě středový výjev stropního obrazu, příště se
možná již dočkáme variant retuší oltářů.
V kostele je také velmi přívětivé klima. Přesto, že teploty venku se sápou ke třicítce a přes, dole
u podlahy bývá 19 - 22°C a u stropu maximálně 25°C. I proto je důvod se na práci v kostele těšit.
Pavel Novák akademický malíř, restaurátor.
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Kurz angličtiny pro dospělé
Jak jsme vás informovali v předchozím zpravodaji, naše obec organizuje od nového školního
roku kurzy angličtiny pro dospělé.
Lekce o délce 90 minut (tj. 2 vyučovací hodiny) začnou poslední týden v září a skončí v polovině
června. Výuka bude probíhat v podvečerních hodinách v pondělí nebo v úterý (jednotný den a
přesný čas bude stanoven na první lekci) v Obecním domě. Cena kurzu při počtu 12 účastníků je
1800,- Kč za školní rok. Při nižším počtu se cena adekvátně zvýší.
Podle předběžného průzkumu je zájem především o kurz pro úplné začátečníky. Ten je
momentálně naplněn. Prosíme ty, kteří se přihlásili, aby kurzovné uhradili do konce srpna 2013 na
obecním úřadě paní Marii Mikové. Další zájemci jsou vedeni jako náhradníci a o případném
uvolněném místě budou včas informováni. Případní další zájemci se tedy mohou hlásit i nadále.
V případě velkého počtu dalších zájemců bude zváženo otevření druhého kurzu.
Případný kurz s vyšší úrovní pokročilosti je stále otevřen a zájemci se mohou hlásit do konce
srpna. Prosím uveďte stupeň pokročilosti (tj. mírně pokročilý (A2), středně pokročilý (B1), vyšší
úroveň pokročilosti (B2), pokročilý (C1)). Otevření kurzu bude zváženo na základě počtu zájemců
s převažující úrovní pokročilosti.
Mgr. Marie Kotzurová, lektorka kurzu

Kulturní akce v měsíci srpnu
17. 8. 2013

Pěší pouť do Hrabyně

Farnost Bohuslavice

17. – 18 . 8. 2013

Zahradkářské slavnosti

Zahradkářská chata

23. 8. 2013

Táborák

Na točně – Spolek rybářů

25. 8. 2013

Rybářské závody

Špakovský rybník

31. 8. 2013

Strassenfest

ulice Bolatická

Spolek zahrádkářů srdečně zve občany na tradiční Zahradkářskou
slavnost, která se uskuteční v sobotu 17. srpna a neděli 18. srpna na
zahrádkářské chatě.
Sobotní karneval začne ve 20.00 hod., k poslechu a tanci zahraje oldies
disco.
Nedělní slavnost zahájíme v 15.00 hod., o příjemnou muziku se postará p.
Heisig.
Po oba dny je připraveno bohaté občerstvení, tombola, kolo štěstí a mnoho
dalšího.
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Poděkování občanům za úspěšnou reprezentaci obce Bohuslavice
Lubomír Václavek - čestný dárce krve,
plazmy, nebo krevních destiček - 311
bezpříspěvkových odběrů
Daniel Buhla - čestný dárce krve,
plazmy, nebo krevních destiček, držitel
Zlatého kříže I. třídy – 185
bezpříspěvkových odběrů
Tomáš Heidutzek - čestný dárce krve,
plazmy, nebo krevních destiček, držitel
Zlatého kříže II. třídy – 126
bezpříspěvkových odběrů
Roman Slaný - čestný dárce krve,
plazmy, nebo krevních destiček - držitel Zlatého kříže III. třídy – 84 odběrů
Vít Heisig - čestný dárce krve, plazmy, nebo krevních destiček - držitel Zlatého kříže III. třídy – 80
odběrů
Daniel Birtek - čestný dárce krve, plazmy, nebo krevních destiček, 71- bezpříspěvkových odběrů
Petr Tomášek – čestný dárce krve, plazmy, nebo krevních destiček, 71- bezpříspěvkových odběrů
Petr Kubík - čestný dárce krve, plazmy, nebo krevních destiček, 60- bezpříspěvkových odběrů
Tadeáš Kriebel – šachy, sportovní výsledky v sezóně 2012-2013
Mistrovství České republiky mládeže, kategorie do 18. let

1. místo

Extraliga družstev ČR – 1. Novoborský šachový klub

1. místo

Mistrovství České republiky, kategorie do 20 let

2. místo

Mistrovství Evropy juniorských družstev, Slovinsko

3. místo

1. liga družstev ČR – ŠK Orlová

3. místo

Extraliga družstev Slovensko – CAISA Čadca

5. místo

Mistrovství světa mládeže, kategorie do 18. let, Slovinsko

25. místo

Nadcházející turnaje:
2013 září, Mistrovství Evropy mládeže do 18. let, Černá Hora
2013 prosinec, Mistrovství světa mládeže do 18. let, Spojené Arabské Emiráty
Adriana Matýsková – latinsko-americký tanec
Adriana se od svých pěti let věnuje latinsko americkému tanci. Sedm let soutěžila ve formacích a
sólovém tanci, kde si dvakrát vybojovala účast, taky úspěšně reprezentovala Českou republiku, na
Mistrovství světa.
Od září loňského roku se začala věnovat tanci párovému. Se svým partnerem tvrdě trénují
při tanečním klubu Marendi. I za tak krátký čas se už mohou pochlubit velkými úspěchy. Na svém
kontě už mají několik bronzových, stříbrných, ale i zlatých medailí. Mezi ty nejcennější určitě patří
hned dvě I. místa, ve dvou kategoriích, na Mistrovství Moravy.
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Patrik Klos – stolní tenis, hráč TJ Mittal Ostrava,
říjen 2012 - turnaj Junior and Cadet Open v Srbsku
- čtyřhra – 2. místo, prosinec 2012 – turnaj
Portugalsko - družstva – 1. místo, březen 2013 –
turnaj Junior and Cadet Open v Itálii - jednotlivci –
3. místo, čtyřhra – 1. místo družstva – 2. místo,
duben 2013 – Mistrovství ČR družstev – 1. místo
s TJ KST Ostrava, květen 2013 – Mistrovství ČR
jednotlivců (kadeti) – 2. místo, turnaj Junior and
Cadet Open v Polsku - čtyřhra – 2. místo
Díky těmto úspěchům z domova i zahraničí byl
Patrik nominován na Mistrovství Evropy kadetů a
juniorů, konající se v červenci v Ostravě. Tento
šampionát byl pro něj velice úspěšný. Spolu
s parťákem Polanským dotáhli český národní tým
kadetů až ke zlatým medailím.
Patrik Prchala - 18 let – student vyšší odborné a hotelové školy v Opavě, absolvent základního
barmanského kurzu - certifikovaný odborník – rum training (odborník na druhy rumu)
Soutěže:
r. 2011 - Brněnský vánoční pohár - soutěž Somhelierů a barmanů
r. 2012 „Ahol cup 2012“- ústřední kolo ČR - bronzové pásmo prosinec r. 2012 – „Celostátní
barmanská soutěž Metelka Austerlitz“ – 2. místo v ČR
r. 2013 „Ahol cup 2013“- ústřední kolo ČR - stříbrné pásmo
„Amundsen cup 2013“- celostátní pohár profesionálů - 20. místo
- mezinárodní pohár juniorů – (barman junior) - 9. místo
Hanka a Lenka Koskovy – hra na akordeon
Za tento rok se podařilo Hance vyhrát 2. místo v
krajském kole akordeonové soutěže, dále byla
vyhodnocena porotou jako jeden z nejlepších hráčů
na hudebním festivale v Rybniku (PL). Dále měla tu
čest hrát na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve
výběru Talentů regionu, kde byla ohodnocena
porotou jako úspěšný žák ZUŠ Moravskoslezkého
kraje. Obě příležitostně obohatily svou hrou
pohodové večery s Janou Schlossarkovou.
Gabriela Vitásková a Veronika Lischková –
voltiž - jezdí za JK Voltiž Albertovec, skupinu
junior.
16. 2. 2013 – Vyhlášení Voltižního poháru za rok
2012 – 2. místo
6. 4. 2013 – Frenštát pod Radhoštěm – 3. místo
20. 4. 2013 – Albertovec – 3. místo
11. 5. 2013 – Praha – 1. místo
25. 5. 2013 – Chotěbuz – 1. místo
29. 6. 2013 – Frenštát pod Radhoštěm – 3. místo

Srpen 2013

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 248

Stránka | 12

Spolek včelařů
V druhé půlce června již potřetí uspořádaly OO ČSV Karviná a ZO ČSV Vřesina oblíbené
medobraní v ostravské zoologické zahradě. Součástí medobraní byla přednáška učitele včelařství
Mgr. Václava Sciskaly, kterou se zájmem vyslechl i RNDr. Švamberk.
Při této příležitosti byla v ZOO otevřena Včelí stezka, nápaditá interaktivně naučná expozice
plná zajímavých informací a ukázek ze života včel. Slavnostního zahájení se zúčastnil také předseda
ČSV, o. s. Václav Švamberk a pomáhali medaříci programu Bez medu to nejde. Vybudování Včelí
stezky finančně podpořila Nadace OKD.
Slavnostní pásku na Včelí stezce v ostravském
ZOO zručně přestřihli zleva místopředseda ZO
Vřesina Karel Ostárek, ředitel Nadace OKD Jiří
Suchánek, předseda ČSV, o. s. RNDr. Václav
Švamberk a ředitel ostravské ZOO ing. Petr
Čolas.
Karel Ostárek, místopředseda ZO Vřesina

Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Vážení sportovní přátelé,
nový ročník fotbalových soutěží začne v sobotu 17. 8. 2013 utkáním prvního mužstva
s nováčkem z Václavovic. O den později sehraje své první utkání také B tým v Komárově.
Žákovské a dorostenecké soutěže budou zahájeny o týden později. Rozpis podzimní části je přílohou
zpravodaje. Zveme všechny fanoušky fotbalu na utkání našich týmu a těšíme se na Vaši přízeň.
Přípravné utkání mužů
Bohuslavice – Kozmice 1:1

Bohuslavice – Velké Hoštice 1:4

Bohuslavice – Kylešovice 2:3

Žáci
Tréninky žáků začnou na hřišti SK Bohuslavice od čtvrtku 15. srpna 2013 v 17.00 hodin.
Přípravné zápasy dorostu
TJ Slavia Píšť – SK Bohuslavice 0:10
1. kolo poháru: Neděle 4. 8. 2013 14:45 FK Bolatice- SK Bohuslavice 3:4 (2:1)
Góly: 2x Kocur J, Vitásek J., Joško P.
Trenéři: Liška Vít, Janoš Petr
2. kolo poháru: Neděle 11. 8. 2013 14:45 SK Meteor Strahovice- SK Bohuslavice
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Náboženský život – historie kostelů (16).
Naše putování po kostelech na Hlučínsku se pomalu
blíží ke konci. Zbývají nám poslední dvě farnosti a jejich
kostely. Dnes poputujeme dále podél hranice a zastavíme
se v Šilheřovicích.
První zmínka o existenci kostela v Šilheřovicích je
z roku 1636, a to v seznamu škod způsobených při tažení
Švédů vesnicí za třicetileté války. Nikde však není
doloženo, zda byly Šilheřovice samostatnou farností nebo
jen filiálním kostelem farnosti Hať. Kostel byl celý
dřevěný a ve věži byly dva zvony. Tento kostel byl
nahrazen novým, vybudovaným Jezuity, kteří byli tehdy
majiteli panství, v roce 1713 byl filiálním kostelem
farnosti Hať. Starý, dřevěný i nový kostel byly zasvěceny
Nanebevzetí Panny Marie. V interiéru nového kostela byly
tři oltáře: nad hlavním oltářem byl obraz sv. Ignáce
z Loyoly, zakladatele jezuitského řádu. Další dva patřily ochráncům řádu sv. Františku a sv.
Aloisovi. Kostel byl vybaven oratoriem, křtitelnicí, poškozenými varhanami o sedmi rejstřících,
ale bez pedálů, stříbrným ciboriem a kalichem a dostatečným množstvím bohoslužebných rouch.
Ve věži nad vchodem byly tři zvony, odlité v roce 1764 opavským zvonařem Stankem.
Obrazovou výzdobu kostela tvořilo 14 zastavení křížové cesty od opavského malíře Antona
Scharma z roku 1821.
V tomto filiálním kostele se po dohodě s haťským farářem konaly pravidelně bohoslužby
každou třetí neděli v měsíci a dále na Nový rok, o Květné neděli, o Velikonocích a svatodušních
svátcích a na druhý vánoční svátek. Aby mohl tento závazek haťský farář splnit, požádal o
přidělení kooperátora. Ke kostelu náležela i dřevěná fara z roku 1797 o jednom pokoji a komoře.
V tu dobu měly Šilheřovice ještě jednoho duchovního, a sice kaplana, který sloužil v zámecké
kapli výhradně vrchnosti, kterou byl také vydržován.
Šilheřovičtí farníci již v té době usilovali o zřízení samostatné farnosti. V roce 1849
odeslali žádost na arcibiskupství Olomouc s podpisy 122 obyvatel Šilheřovic a Antošovic, obce,
která byla součástí Šilheřovic. Ačkoli argumentovali šilheřovičtí dostatečnými důvody, pro
odpor haťského faráře, nebyla farnost zřízená.
Obec za pomoci panstva se vydatně starala o svůj kostel. V roce 1869 byla od základů
přestavěna věž kostela. Práce vedl zednický mistr Gloger z Chuchelné. V roce 1893 byl kostel
na náklady panství renovován zevně, opatřen novou fasádou a potřebnými nátěry. O dva roky
později byl upraven kostel i uvnitř. Za hlavním oltářem byla vybourána stěna a tak vznikl
prostor pro velké obloukové okno vysoké 6m a široké 2m. Okno bylo opatřeno barevnou vitráží
zobrazující Nanebevzetí Panny Marie. Výrazně přispělo k prosvětlení presbytáře. Malíř Albert
Ferenc z Velkých Hoštic vyzdobil strop kostela třemi olejomalbami. Byly provedeny ještě další
úpravy interiéru i venkovní úprava okolí kostela.
Dnes jsou Šilheřovice samostatnou farností s filiální kaplí v Antošovicích. Kostel je
udržovaný a jako dominanta obce zve všechny návštěvníky obce k návštěvě a k tichému
zamyšlení a modlitbě.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci srpnu 2013
Kotzur Vilém
Pikulíková Blažena
Bennková Bernadeta
Ohřálová Kristina
Zajíčková Hildegarda

Fuchsová Hildegarda
Fuss Gűnter
Szymiczková Alžběta
Heisig Kurt
Miketa Leo

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