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ÚVODNÍ SLOVO
Vláda podzimu se uchyluje ke konci
letošního roku a také právě uplynul rok,
kdy v prvním volebním období nového
zastupitelstva obce začíná vycházet
Zpravodaj Obce Bohuslavice, který držíte
právě v rukou.
Vydáváním zpravodaje se zvyšuje
struktura a charakter obce v osvětové a informační činnosti pro občany.
Zaměření zpravodaje směřuji k informování občanů o dění v obci a okolí, záměrech obce v oblasti sociální, spolkové
a osvětové, ekonomické, technické, školní, kultury, hospodaření, stavební a další
faktory pro rozvoj a život.
Musím připomenout některým občanům, že jejich výkřiky a předpovědi
na nulovou činnost nového zastupitelstva po volbách se nesplnily a za uplynulý rok působení zastupitelstva se v obci
zvýšil počet akcí pořádaných obcí, nové
zařízení školní jídelny, zřízení školky
a mnoho dalších aktivit spojené s infrastrukturou obce, které svědčí o zvýšení
práce zastupitelstva a celé obce.
V současné době je kladen důraz
na část infrastruktury – nakládání s odpady a jejich třídění. Děkuji za kladný
postoj k třídění odpadů všem občanům.
Podpora občanů pro zdárný chod
obce je jedním z nejdůležitějších faktorů, a proto bych chtěl také poděkovat
všem občanům naší obce i okolních obcí za podporu, kterou zachováváte pro
činnost naší obce. Větší návštěvnost
na akcích kulturních, sportovních, křesťanských nebo pořádaných obcí, jiných
organizací a spolků velice těší a naznačuje správnost konání. Děkuji také všem
aktivním spolkům, sdružením a podnikatelským subjektům, které pomohly
a nadále pomáhají v práci obce činností
technickou, finanční nebo formou sponzorského daru aj.
Vážení občané, blíží se čas našich největších křesťanských svátků, a tak mi
dovolte Vám všem tímto popřát klidné,
pohodové vánoční svátky a štěstí, zdraví
do nového roku 2016.
Foret Pavel
místostarosta
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NAŠE FARNOST
Boží tělo
Po desetiletích byla v naší obci oživena jedna z krásných církevních slavností
a dlouholetá místní tradice – průvod Božího
Těla. Touto slavností si připomínáme reálnou přítomnost Ježíše Krista mezi námi.
Za krásného slunečného počasí, v neděli,
7. června, vyšel slavnostně z kostela po mši
svaté průvod, v jehož čele, hned za křížem,
šli chlapci, kteří zvonili na zvonečky, za nimi děvčata sypala květiny před monstrancí
(ozdobná prosklená schránka, ve které se
uchovává proměněná hostie), kterou nesl
kněz. Nad ním starostové nesli baldachýn.
V početném průvodu věřících nechyběli
hasiči a myslivci v uniformách a také dechová hudba, která doprovázela zpěv. Před
obecním úřadem byl zbudován oltář, u kterého jsme prosili za požehnání pro obce
naší farnosti. Po ukončení průvodu byla
nabízena slivovice a vdolečky, k poslechu
hrála dechová hudba z Olomouce. Děkujeme
všem, kdo se na této slavnosti podíleli.
Dagmar Machainová
Foto: Petr Navara

Kolaudace fary
Další událostí, kterou jsme prožívali
v sobotu 19. září 2015, bylo slavnostní žehnání nově zrekonstruované fary. Za zmínku
stojí, že základní kámen ke stavbě nynější
farní budovy byl položen již v roce 1852, což
připomíná chronogram nad dveřmi fary.
Po mši svaté, jejímž hlavním celebrantem

Slovo P. Pawła Zaczyka,
administrátora farnosti
Bohuslavice
Určitě jste si
mnozí všimli, že
v Bohuslavicích
už přes rok působí nov ý farář.
Chtěl bych i tímto z pů s ob e m
všem občanům
říci nějaké slovo. Říká se, že
k profesi faráře
patří právě slovo.
Úplně to tak nevidím. Mám spíše dojem, že práce faráře jsou
hlavně opravy, ale budiž. Slovo… Napsal sv.
Jan ve svém evangeliu: „Slovo se stalo Tělem
a přebývalo mezi námi“.
A to je hlavní poselství Vánoc, že Bůh přišel
do tohoto světa, aby ho potěšil v jeho trápeních
a starostech. Ježíš se narodil v Betlémě. No tak
úplně se mu nepodařilo ani potěšit, ani změnit
tento svět, ale spíš zakusil jeho utrpení.
Všichni milí občané a všichni farníci, chci
vám i tímto způsobem už teď popřát k vánočním svátkům a do nového roku. Nebudu vám
říkat, že bude lépe. Víme, že to spíš nebude
pravda... Ale chci vám říci, že hlavní naděje
je jinde, že když je mezi lidmi láska, rodí se
v lidských srdcích něco krásného, něco co je
z Boha. Přeji vám, abyste právě bez ohledu
na okolnosti a předsudky zakusili tu pravou

Boží lásku, která pramení z Ježíšových jesliček.
Bůh se zrodil ve světě a nějakým způsobem je
přítomen s každým z nás, zvláště s těmi, kteří
trpí, kteří jsou smutní a prožívají životní trable. Boží radost není hloupá, je spíš pozváním
do prostoru naděje, kde člověk, každý z nás,
může najít světlo, to je cestu, jak jít životem
dál. Když nám chybí tato radost, zamysleme
se, koho můžeme mít více rádi. Pamatujme,
že když se dáváme druhým, když se alespoň
potkáváme s druhými a třeba něco slavíme,
budujeme vztahy přátelství, které jsou důležitější než každé sobectví či zloba.
Od prosince letošního roku papež František
vyhlásil „Rok milosrdenství“. Určitě máme začít
hned od Vánoc a také, co je důležité, od sebe,
protože nikdo to za nás neudělá. Pokusme se
i do letošních Vánoc vnést více odpuštění, přijetí a lásky. Já vás chci ze své strany ujistit, že
chci, aby kostel a fara byly místem setkání pro
každého, kdo potřebuje pomoc, rozhovor či
radu. I malá hledající víra nebude odmítnutá.
Už předem Vás chci pozvat na půlnoční mši sv.,
která se bude konat tradičně na Štědrý den,
letos ve 22 hod. v našem kostele.
Při této příležitosti chci jménem farnosti a jménem svým poděkovat všem, kteří se
zapojili do dvou akcí, které měly celoobecní
rozměr. Chci poděkovat všem, kteří se zapojili
a kteří přišli oslavit slavnost Božího Těla s průvodem po návsi naší obce v červnu a otevírání
a posvěcení fary v září. Děkuji moc obci, hasičům, farníkům a všem lidem dobré vůle, kteří
farnosti a kostelu v Bohuslavicích přejí. Děkuji
za každou pomoc.

byl generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík, proběhl před farou obřad
žehnání a po něm si všichni přítomní mohli celou farní budovu prohlédnout. Ve velkém
stanu před farou byla nabízena káva a k ní vdolečky a spousta cukroví, které napekly
obětavé ženy naší farnosti. Další občerstvení zajistili členové místního Sboru dobrovolných
hasičů, za což jim patří také velký dík. I děti si přišly na své, byl jim k dispozici skákací
hrad. Na konci dne mnozí z nás zakusili obrovský pocit vděčnosti nejen za dar opravené
fary a za krásné počasí, ale také za lidi, kteří tak nezištně přispěli k tomu, aby setkání
bylo pro všechny zúčastněné co nejpříjemnější.
Dagmar Machainová
Foto: Dagmar Machainová
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LETOŠNÍ AKCE ŠKOLY
Výlet do přírody

Pevnost poznání Olomouc

Již tradičně druhého září jsme se
s našimi žáky vydali na procházku poznání přírody v okolí. Počasí bylo velice pěkné
a na dopolední túru opravdu ideální. Směr
letošní vycházky byl jasný, a to Pilávka,
která se nachází mezi obcemi Hvozd
a Bohuslavice. Cesta nám utíkala velice
rychle a ani ne za hodinku chůze jsme byli
na lesní cestě, která nás dovedla až k oné
víle Pilávce. Studánka s pramenem říčky
Pilávky a kamennou sochou stejnojmenné
víly byla pro děti příjemným zpestřením.
Protože nám všem trošku vyhládlo, tak
jsme si udělali pauzu na svačinu. Některé
děti se ještě před odchodem chtěly vyfotit se sochou, tak jsme jim udělali pěkné
fotky na památku a poté jsme se vrhli
do zpáteční cesty. Zpáteční cesta utekla
velice rychle a těsně před polednem jsme
byli všichni zpět ve škole.

Žáci celé školy se třetího září vydali na výlet do Olomouce do Korunní pevnůstky
na stálou expozici, která se věnuje především vodě, vědě, světlu a tmě. Pevnost poznání
v Olomouci je první interaktivní muzeum vědy na střední Moravě. Každé z dětí dostalo
vstupenku a mohly si procházet jednotlivé expozice samostatně, nebo s učitelem.
V každé místnosti byli připraveni průvodci, kteří dětem pomáhali s řešením úkolů
nebo jim vysvětlili funkčnost dané věci. V prvním patře se nacházela první expozice
s názvem Věda v pevnosti. Tato expozice se věnovala vojenské pevnosti a životu vojáků v ní. Ústřední dominantu expozice tvoří vtipný komiksový příběh na dvanácti
velkoformátových panelech. Vypráví o vzniku olomoucké pevnosti a poutavě shrnuje
události, v nichž figuruje sama Marie Terezie nebo císař František Josef I. Ve druhém
patře pak mohly děti navštívit expozici s názvem Voda v krajině. Ta byla zaměřena
na poznání vodního toku od pramene až po ústí do moře. Ve stejném patře pak mohly
děti ještě navštívit třetí expozici, a to Rozum v hrsti. Zde se děti mohly podívat dovnitř
mozku, kde se jim následně pomocí světelné projekce zjevila neuronová síť. Součástí
byly i další lidské orgány. Nedílnou součástí této expozice byla i matematická část,
kde si děti mohly vyzkoušet různé hlavolamy a logické úlohy. Nejvíce samozřejmě

Martina Vičarová
učitelka 2. stupně ZŠ
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LETOŠNÍ AKCE ŠKOLY
děti zaujal přístroj, který si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, tzv. gyroskop. Čtvrtá
a poslední expozice měla název Světlo a tma. Dalo by se říci, že poslední zmíněná
expozice byla pro některé děti nejvíce zajímavá. Mohly obdivovat různé světelné
efekty, samy si vyzkoušely rozsvítit obyčejnou žárovku a také mohly navštívit digitální
planetárium, kde se každou půlhodinu promítaly filmy na dané téma.
Martina Vičarová
učitelka 2. stupně ZŠ

Výchovný koncert Marbo
Naši školu opět navštívila 25. září hudební skupina Marbo. Hlavními aktéry této
skupiny byla zpěvačka Marcela Vrtalová,
která se starala hlavně o vedení celého výchovného koncertu, a její manžel Bohdan
Vrtal, který měl na starosti především hru
na klávesy a saxofon. Výchovný koncert byl
rozdělen zvlášť pro děti I. a II. stupně. Letos
se výchovného koncertu opět účastnily i děti
z MŠ v Rakové a vzhledem k tomu, že máme také i my otevřenou novou mateřskou
školku, účastnily se tohoto koncertu i naše
děti z MŠ Bohuslavice. Pro nejmenší děti si
skupina Marbo připravila hodinový program
plný dětských písniček. Nechybělo ani samotné zapojení dětí do koncertu. Vzhledem
k tomu, že jsou děti zvídavé a hravé, tak
program byl opravdu živý. Ve druhé části
nastoupily na scénu děti z II. stupně. Pro
tyto děti měla skupina též nachystaný program v rozpětí jedné hodiny, téma znělo
,,BLUES a JAZZ“. Děti z druhého stupně se
ze začátku trošku ostýchaly projevit svůj
hudební talent, ale nakonec si většina dětí

známé písničky zazpívala se skupinou. Bylo
to příjemné zpestření pátečního dopoledne.

Mateřská škola Bohuslavice –
letos úplně poprvé
Sedmého září jsme zahájili školní
rok v nové mateřské škole. Děti se velmi
rychle seznámily s režimem, chodem
a pracovníky. Začal nám podzim. Příroda
se proměnila do barevných tónů a my
jsme toho s dětmi ihned využili. Při procházkách jsme pozorovali přírodu – její rozmanitost, s dětmi pouštěli draka
a v mateřské škole navodili podzimní
atmosféru.
V prvních dnech děti přivítal s otevřenou náručí pan strašák, kterého si děti
zkusily s pomocí paní učitelky vyrobit
z barevných papírů. V dalším týdnu se
vyráběli pestrobarevní draci, kteří zdobí
naši školku. Mimo jiné jsme dětem zprostředkovali kulturní zážitek v podobě
výchovného koncertu Marbo. Děti se také mohly těšit na další akci, kterou jsme
pro ně zařídili, a to divadelní přestavení
s názvem ,,Příběhy včelích medvídků“
v Prostějově.
Domníváme se, že první měsíc v MŠ
proběhl úspěšně a doufáme, že to tak půjde i nadále. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat za sponzorské dary a popřát
krásný podzimní čas.
Kolektiv MŠ Bohuslavice

Martina Vičarová
učitelka 2. stupně ZŠ
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Z DĚJIN OBCE
Škola v Bohuslavicích
Bohuslavice se poprvé připomínají
v listině kláštera Hradisko u Olomouce
v r. 1288. Dominantou obcí býval kostel
s farou, při nichž byly zřizovány tzv. Farní
školy. V zápisech z let 1362–1363 je uvedeno, že farářem v Bohuslavicích byl nějaký
Bohuslav. Není však zřejmé, že u fary byla
už tehdy zřízena škola.
Skutečně první zmínka o škole v obci
pochází z r. 1671, kde v matrice děkanství
mohelnického jsou uvedeny tzv. „fase“
– příjmy učitelovy. Jiný zápis v kronice
hovoří o tom, že v r. 1702 ukončil svoji
rektorskou činnost na škole bohuslavický
soused Jakub Šrámek. Znamená to tedy,
že už v té době v obci škola byla.
Původní stará škola stála na místě
školy dnešní, budova byla přízemní, postavená v r. 1856 jako dvojtřídní škola.
S přibývajícími žáky se jevil nedostatek
školních prostor, a proto v r. 1894 byla
stará budova rozbořena a na jejím místě
postavena nová trojtřídní škola. Stavbu
prováděl stavitel J. Valenta z Konice.
Stalo se tak za působení nadučitele Jana
Unzeitiga. V r. 1922 byla škola čtyřtřídní, v r. 1935 již pětitřídní, v yučovalo
zde 7 učitelů. Škola fungovala i v době
II. světové války. Jednalo se však stále
o školu obecnou, žáci vyšších ročníků
museli chodit do měšťanky v Konici nebo
v Náměšti na Hané.
Hned po válce začala obec jednat
o zřízení školy měšťanské. Již v červenci
1945 byla podána žádost tehdejšímu ONV
v Litovli o zřízení této měšťanské školy. Po dlouhých jednáních byla nakonec
povolena Újezdní měšťanská škola, tzn.,
že byla nejdříve pobočkou školy v Konici
a ve školním roce1948/49 pobočkou školy
v Luké. Znamenalo to, že žáci 1. a 2. ročníku měšťanky chodili do školy v obci,
vyšších ročníků pak do Konice či Luké.
Vše nakonec vyřešil rok 1953, kdy byly zřízeny osmileté střední školy a pod
jedním ředitelstvím byla spojena škola
národní se střední. Roku 1960 byly OSŠ
přejmenovány na ZDŠ, poté pak opět
na základní školy.
Od 60. let pokračovala další výstavba
školy. Nejprve v r. 1963 byla provedena
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generální oprava – výměna oken, pak se
r. 1966 prováděla první přístavba školy.
Po třech letech výstavby přibylo 5 učeben,
kabinety, zavedeno ústřední vytápění. Vše
bylo děláno v tzv. Akci „Z“. V nové budově
se začalo učit 1. 9. 1969.
Druhá přístavba školy byla zahájena
r. 1978 a byla rozdělena na dvě etapy: v 1.
etapě byl postaven tzv. spojovací trakt
– v něm učebna, školní družina, kabinety a malá tělocvična. Stavba byla dokončena r. 1980. Ve druhé etapě přístavby
v letech 1982–1984 pak byla postavena
vlastní stravovací část – kuchyně s jídelnou. Poprvé se v nové jídelně obědvalo
4. 6. 1984.
Koncem 80. let a v 90. letech se pokračovalo v modernizaci školy. Po vybudování
počítačové učebny ve školním r. 1999/2000
byla v r. 2002 provedena plynofikace školy,
r. 2005 pak za školou vybudován sportovní
areál s fotbalovým hřištěm a tenisovým
kurtem. Postupně byl také vyměněn starý
nábytek za nový, budova dostala nová plastová okna a nové dveře do všech místností, modernizována byla i školní kuchyně.
Kabinety jsou slušně vybaveny, vedle německého jazyka se vyučuje zájmově jazyk
anglický, na škole působí řada kroužků, je
zde pobočka ZŠU Konice.

Bohuslavická škola patří spíše k těm
menším v okrese. Počet žáků se pohyboval
od 150 do 220, počet tříd pak od 6 do 12.
V současné době má ZŠ v Bohuslavicích
7 tříd, její součástí je školní družina
a školní jídelna.
V roce 2015 se zastupitelstvu, po rozsáhlých úpravách přízemí budovy ZŠ, podařilo obnovit mateřskou školu která byla
otevřena 7. září.
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Z DĚJIN OBCE
Na škole se od r. 1702 vystřídali 22
lektoři či ředitelé, za posledních 50 let
zde učilo na 120 učitelů.

Přehled rektorů
a ředitelů zdejší školy.
Farní, obecná a národní škola:
1. Šrámek Jakub 1702 – ukončil svoji
činnost
2. Rodina Juřičkova 1702–1849 vystřídalo se 5 členů rodiny
3. Palatý Václav 1849–1860
4. Veselý Jan 1860–1865
5. Kadlec Václav 1865–1883
6. Novotný František 1886–1893
7. Unzeitig Jan 1893–1906
8. Klimecký Antonín 1906–1926
9. Sláma Josef 1926–1953
Měštanská škola, OSŠ, ZDŠ, ZŠ:
1. Novotný Antonín 1945–1947
2. Chudoba Rostislav 1947–1955
3. Labounek Alois 1952–1953
4. Ševčík Josef 1953–1954
5. Komárek Vít 1954–1961
6. Zbořil František 1961–1968
7. Havlíček Alois 1968–1974
8. Milar Mojmír 1974–2004
9. Sedláčková Helena 2004–2013
10. Novotný Jan 2013–
Zpracoval: Mojmír Milar, ředitel v.v.

Naši jubilanti

Zdena Poulíčková – 75 let
Antonín Havlíček – 85 let (Dům pokojného stáří Bohuslavice)
Marie Skopalová – 70 let
Ludmila Šmeralová – 70 let
Antonín Konečný – 85 let (Dům pokojného stáří Bohuslavice)
Mojmír Jedlička – 75 let
Helena Jedličková – 75 let
Marie Studená – 70 let
Mojmír Milar – 75 let
Vladimír Janeček – 80 let
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9. OBECNÍ PLES
který se koná 6. 2. 2016 ve 20 hodin
v místním kulturním sále.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina KREYN.
Vstupné je 50 Kč.
Občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé.

PF 2016

KULTURNÍ AKCE
ZIMA 2015–JARO 2016
Mikuláš + ohňostroj: 4. 12. 2015
Setkání se seniory: 17. 12. 2015
Vánoční trhy: 19. 12. 2015
Představení dětí ZŠ: 21. 12. 2015
Poslední leč: 29. 12. 2015
Ples SDH: 9. 1. 2016
Vepřové hody: 23. 1. 2016
Ples Obce: 6. 2. 2016
Ples ZŠ a MŠ: 20. 2. 2016
Maškarní bál pro děti: 6. 3. 2016
Košt slivovice: 12. 3. 2016
Zájezd do sklípku: duben 2016
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