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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
září je měsícem, kdy končí léto a začíná podzim a
nový školní rok. Léto 2015 si určitě zapamatujeme
pro extrémní teploty a nedostatek deště. Po
krátkém ochlazení trvalo tropické počasí do
poloviny srpna. V průběhu horkých dnů prošla
Bohuslavicemi prudká vichřice, která způsobila
škody na střechách několika rodinných domů a
vrbách v parčíku u rybníka. Na odstranění škod se
podíleli naší hasiči, za což jim velmi děkuji. Po
ochlazení, které určitě většina z nás přivítala, kdy i
několikrát zapršelo, se v posledních dnech srpna
léto opět připomenulo tropickými teplotami.
V průběhu měsíce se uskutečnilo zasedání rady
obce a zastupitelstva, kde se projednaly důležité
otázky, týkající se současných prací i plánů na
další rok. Odložili jsme opravu břehů potoka na
další rok. Místo této akce bude letos opraven
povrch ulice Na Svahu. Mimo jiné byl vydán Tržní
řád obce Bohuslavice, který zakazuje podomní
prodej a nabídku služeb. Ve škole se dokončilo
vybudování a vybavení nového oddělení pro
mateřskou školu, která už snad bude mít
dostatečnou kapacitu. Bylo ukončeno výběrové
řízení na dodávku kompostérů v rámci projektu
„Separace odpadů obcí Hlučínska“. Předpokládaná
dodávka kompostérů je měsíc říjen. S velkými
problémy se potýkáme při realizaci opravy
chodníků, které již měly být dokončeny.
V polovině srpna uspořádali zahrádkáři obvyklou
dvoudenní slavnost. Akce byla výborně
zorganizována, nabídka občerstvení všeho druhu
bohatá, takže mnoho návštěvníků muselo být
spokojeno. Děkuji všem organizátorům. O týden
později se konal Strassenfest, který se po deseti
letech vrátil na ulici Družstevní. Symbolicky tak
byla zahájena druhá desítka pořádání této uliční
slavnosti. Letos se kromě místních občanů
zúčastnilo také mnoho hostů z okolí. Za výbornou
organizaci a nabídku programu a občerstvení patří
[Zadejte obětavým
text.]
poděkování
pořadatelům.

Klub seniorů uspořádal pro své příznivce zábavné
sportovní odpoledne na zahradě u Nováků. Závěr
měsíce patří tradičně rybářům. Poslední srpnový
pátek uspořádali táborák k ukončení prázdnin.
Krásné počasí přilákalo velké množství hostů,
kteří si mohli opéct párek, osvěžit se a zhlédnout
ohňostroj. V neděli se konaly na Špakovském
rybníku rybářské závody za hojné účasti příznivců
této zábavy. Děkuji rybářům za organizaci obou
akcí. Začala také nová fotbalová sezóna, ve které
zatím nejsme příliš úspěšní, ale věřím, že se vše
zlepší.
Hlavní události září bývá zahájení nového
školního roku. Přeji všem dětem mnoho úspěchů
ve škole, učitelům radost z této krásné práce a
rodičům trpělivost. Všem pak zdraví a pevné
nervy.
V září proběhne výběrové řízení na stavbu
„Snížení energetické náročnosti objektu hasičské
zbrojnice v obci Bohuslavice“.
Po velkém množství společenských akcí
v průběhu léta dojde k určitému „zklidnění“.
Zajisté tak přivítáme pozvání hasičů na opékání
makrel v hasičské zbrojnici v sobotu 12. září.
Fotbalisté všech kategorií budou rádi, přijdete-li
je povzbudit při jejich utkáních. Krásná podzimní
příroda nás také vybízí k procházkám a
projížďkám po okolí našeho krásného kraje.
Přeji nám krásné podzimní dny plné pohody.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z 9. jednání rady obce Bohuslavice dne 12. 8. 2015
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce.
Výsledky hospodaření za období I. - VII. 2015.
Informace o přípravě rozpočtového opatření č. 3.
Návrh rozpočtového výhledu na období 2016 - 2018.
Informaci o pracích na akci Chodníky III. etapa.
Návrh na nákup židlí a stolů do kulturního domu.
Informaci o akci „ Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Bohuslavice“.
Informaci o projektu „Separace odpadů obcí Hlučínska“ (kompostéry).
Návrh na opravu ulice Na Svahu v roce 2015.
Zpevnění plochy pod kontejnery u Kafarně.
Návrh na opravu potoka.
Oprava chodníku na ulici Okružní.
Informace o cyklostezce do D. Benešova (tzv. Rohovská).
Informace o parcelách v majetku SPÚ a ÚZSVM, o které má obec zájem.
Informace o postupu prací na vybudování nového oddělení MŠ.
Šetření v ZŠ „Mapa školy“.
Vyhodnocení Anenských slavností.
Výsledky revize dětských hřišť.
Schválila:
9/2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Vydání tržního řádu obce Bohuslavice.
Pracovní cestu starosty obce do Norska organizovanou SOH.
Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na odbahnění rybníků.
Dohodu s Domovem pro seniory Ludmila o poskytnutí doplatku na úhradu nákladů za
poskytování sociálních služeb.
Nájemní smlouvy na pronájem hrobů.
Návrh projektů do akčního plánu meziobecní spolupráce.
Prezentaci obce v příloze Moravskoslezského deníku.
Dotaci Charitě Hlučín na poskytování terénních služeb občanům Bohuslavic.
Darovací smlouvu mezi SOH a obcí Bohuslavice o přijetí dotace souboru „Vlašanky“.
Smlouvu s firmou INNOVA na vypracování žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci
projektů.
Smlouvu s firmou DEVELOP na pronájem multifunkčního zařízení pro tisk.
Smlouvu o pronájmu bytu v domě č. p. 114.
Dotace Bohuslavickému oříšku ve výši 5000,- Kč, na pokrytí nákladů na vystoupení Josefa
Zocha na Anenských slavnostech.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
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Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 25. 8. 2015 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, MVDr. Martin Ostárek, Jan Manusch
konstatuje, že na dnešním 7. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 14 členů obecního
zastupitelstva.
Omluveni: Daniel Buhla
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. a Robert Lasák.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 7/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, MVDr. Martina Ostárka a Jana Manusche za členy návrhové komise, Doc.
RNDr. Radka Kučeru, Ph.D. a Roberta Lasáka za ověřovatele zápisu z 7. zasedání zastupitelstva
obce Bohuslavice.
usnesením č. 7/1 b) schválilo:
Program 7. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 7/1 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – VII/2015. Celkové příjmy za 01-7/2015
činily 12 200 244,08 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH
201 188,61 Kč,
zůstatek z roku 2014 ve výši 7 546 049,67 Kč a splátka úvěru ve výši
– 500 000,- Kč.
Celkové příjmy vč. financování za 01-07/2015 činily 19 447 482,36 Kč. Celkové výdaje za 0107/2015 činily 11 208 054,83 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2015 byl ve výši 8 239 427,53 Kč, z
této částky činil zůstatek na běžném účtu 7 969 351,48 Kč, na účtu za domovní odpad 62 781,- Kč
a na účtu u ČNB 207 295,05 Kč.
usnesením č. 7/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 3/2015 bez výhrad.
usnesením č. 7/1 e) schválilo:
Jednací řád zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 7/1 f) schválilo:
Nákup cca 250 ks židlí a cca 50 stolů do KD.
Hodnotící komisi pro výběr dodavatele.
Pověření starosty obce podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
usnesením č. 7/1 g) schválilo:
Pověření starosty obce Běla podpisem smlouvy k projektu Separace odpadů obcí Hlučínska.
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usnesením č. 7/1 h) schválilo:
Výstavbu zpevněné plochy pod kontejnery za samoobsluhou u Kafarně o ploše cca 150 m2.
usnesením č. 7/1 i) schválilo
Opravu povrchu ulice Na Svahu a části ulice Polní – kopec u transformátoru.
Hodnotící komisi na výběr dodavatele.
Pověřuje starostu podpisem SOD s vítězným uchazečem.
usnesením č. 7/1 j) schválilo:
Podání žádosti o bezúplatný převod parcel p. č.: 2415, 2630, 3132, 3133, 3134 a části parcel p. č. :
3135, 3136, 3137, 3138 a 3139 v k.ú. Bohuslavice u Hlučína z majetku Státního pozemkového
úřadu do majetku obce Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 7/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 7/2 b) Informaci o příjmu daní v roce 2015.
č. 7/2 c) Návrh rozpočtového opatření na období 2016 – 2018.
č. 7/2 d) Informaci o vydání Tržního řádu obce Bohuslavice.
č. 7/2 e) Informace o dokončení 1. etapy obchvatu Moravce.
č. 7/2 f) Informace o průběhu opravy chodníků III. etapa.
č. 7/2 g) Informace o opravě ulice Okružní.
č. 7/2 h) Informace o projektu Separace odpadů obcí Hlučínska.
č. 7/2 i)
č. 7/2 j)
č. 7/2 k)

Informace o akci „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci
Bohuslavice“.
Informace o vybudování nového oddělení MŠ.
Informace o opravě potoka u točny.

č. 7/2 l)

Informace o revizi dětských hřišť.

č. 7/2 m) Přípravu investičních akcí v roce 2016.
č. 7/2 n)
č. 7/2 o)

Aktuální stav jednání o parcelách u KD s ÚZSVM.
Žádost o finanční spoluúčast ve výši cca 1 mil Kč na vybudování cyklostezky z Dolního
Benešova na křižovatku k Moravci a bývalého lihovaru.

č. 7/2 p)

Informace z jednání rady obce dne 12. 8. 2015.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

Další informace
Tržní řád
Nařízení obce č. 1/2015
kterým se vydává tržní řád
Rada obce se na svém zasedání dne 12. srpna 2015 usnesením č. 9/2 a) usnesla vydat na základě
§ 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
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ČI.1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona (1) nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen
„místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb"):
 parkoviště u Kulturního domu Bohuslavice na ulici Opavská
Doba
prodeje
na místech
pro nabídku,
prodej
zboží
a poskytování
pracovní dny (pondělí - pátek) od 8:00 do 18:00 hod., sobota 8:00 - 14:00 hod.

služeb:

Blíže jsou místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb vymezeny v příloze č. 1 tohoto
nařízení.
ČI. 2
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb jsou povinni:
1. zabezpečovat čistotu prodejních míst i po ukončení prodeje,
2. k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
3. dodržovat zásady slušného chování a verbálního vyjadřování,
4. průběžně odstraňovat na své náklady odpad z prodeje zboží a nabízených služeb,
5. parkovat motorovými vozidly pouze v prostoru k tomu označenému dopravním, značením.
ČI. 3
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
1. Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
při slavnostech, sportovních a kulturních akcích pořádaných obcí, místními spolky
a organizacemi nebo jiným pořadatelem se souhlasem obce.
2. Nařízení se dále nevztahuje na restaurační zahrádky provozované v souladu s tímto nařízením
a dalšími zvláštními právními předpisy oprávněným uživatelem daného místa; restaurační
zahrádka je vymezené místo mimo kolaudovanou provozovnu, na kterém se na zpevněném
povrchu provozuje živnost „hostinská činnost", které je k tomuto účelu vybaveno a které
bezprostředně funkčně souvisí s provozovnou určenou k provozování živnosti „hostinská
činnost" kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona a má s touto provozovnou stejného
provozovatele.
ČI. 4
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
1. Na celém území obce Bohuslavice je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka
služeb.
2. Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej
a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží či služby
v domech či bytech.
3. Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka
služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu,
ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo
se zdržuje na místě.
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ČI. 5
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněny provádět osoby pověřené Obecním
úřadem Bohuslavice, členové rady obce a Policie ČR.
2. Poruší-li právnická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost
stanovenou tímto nařízením, může ji být podle ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.
3. Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může ji být podle ustanovení §
46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů uložena pokuta
až do výše 30 000,- Kč.
ČI. 6
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními
právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto nařízení obce je příloha č. 1 - grafické vymezení místa pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb.
3. Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Mgr. Pavel Dominik v. r.
starosta obce

Bc. Andrea Matýsková v. r.
místostarostka obce

Vážení občané, výše uvedený tržní řád zakazuje podomní prodej veškerého zboží a nabízení služeb
jako např. nákup plynu, energie atp. Pokud by Vás přesto někdo obtěžoval nabídkou na koupi nebo
nabízením služeb obraťte se neprodleně na obecní úřad. Toto se netýká prodeje u kulturního domu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Oprava chodníků
Rád bych se vyjádřil ke stávajícím pracím na opravě chodníků. Při plánování opravy jsme vycházeli
z projektové dokumentace, která byla použita již na loňské práce. Protože se jednalo prakticky o
stejný úsek, byly stejné i zadávací podmínky. Pouze zahájení prací bylo posunuto o měsíc dříve.
Výběrového řízení se zúčastnilo 9 firem. Jediným kriteriem byla nabídková cena. Zvítězila firma
Šafrán stavitel s. r. o., která předložila nejnižší nabídku. Obec podle zákona musí vybrat firmu
s nejnižší nabídkou. Dále se obě strany řídí smlouvou o dílo, ve které jsou uvedeny sankce za
nedodržení termínu, splatnost atd. Bohužel s průběhem prací jsme velmi nespokojeni, na což byla
firma opětovně upozorňována. Jedná se jak o termín, tak o kvalitu provedené práce. Obec bude
samozřejmě uplatňovat finanční sankce, které vyplývají ze smlouvy o dílo. Nepřevezme a nezaplatí
zakázku, pokud nebude kvalita práce odpovídat normám a práce nebudou kompletně dokončeny. Je
mi velice líto, že vy občané jste omezeni v pohybu po chodníku a komunikaci. Snažíme se o
nejrychlejší řešení nepříjemné situace.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Září 2015

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 273

Stránka | 8

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že druhý a zároveň poslední svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v obci v roce 2015 se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015 v době od 8.00 do 12.00 hodin na parkovišti
u kulturního domu. Upozorňujeme, že velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad
jsou určeny pouze pro občany Bohuslavic.
Pozvánka
Sbor doborovolných hasičů Bohuslavice zve tímto na sobotu dne 12. 9. 2015 od 15.00 hodin
občany na tradiční posezení u hasičárny s opekáním makrel. Dále pro vás připravujeme uzené
cigáro, hranolky, bramborové placky a sladké palačinky. Pro mlsné jazýčky budou připraveny další
dobroty. Na čepu je tradičně Ostravská 12°, dále alko i nealko. Akce proběhne za každého počasí.
Těšíme se na vaší návštěvu.
Taneční pro mládež
Taneční kurz pro začátečníky mládež pod vedením tanečních mistrů má být zahájen ve čtvrtek
17. 9. 2015 v kulturním domě v Bohuslavicích. Kurz není zcela naplněn, proto prosím všechny
zájemce, že se mohou stále hlásit na OÚ v Bohuslavicích, nebo e-mailem:
marie.mikova@bohuslavice.eu.
Marie Miková
Cvičení jógy
Paní Irena Ostárková oznamuje všem zájemcům jógy, že první cvičení začne v pondělí 7. 9. 2015
v 18.30 hodin v mateřské škole v Bohuslavicích.
Irena Ostárková, DiS
Kurz anglického jazyka
Jak již jste byli informováni v srpnovém zpravodaji, od září bude v Obecním domě probíhat výuka
angličtiny, a to:
1. Angličtina pro středně pokročilé (B2), od pondělí 21. září, začátek v 17.30 hod. Cena kurzu:
2800,- Kč za 32 vyučovacích hodin v délce 90 minut.
2. Angličtina pro zájemce se základní znalostí angličtiny (A1), od úterý 22. září, začátek
v 17.30 hod. Cena kurzu: 2900,- Kč za 33 vyučovacích hodin v délce 90 minut.
Cena je v obou případech kalkulovaná pro počet 8 lidí ve skupině.
Podrobnější informace o úrovni účastníků, náplni, učebnicích a lektorce viz srpnové číslo
zpravodaje a webové stránky obecního úřadu.
Přestože platba proběhne až na úvodní lekci, prosíme zájemce, aby se z organizačních důvodů
přihlásili p. Marii Mikové v knihovně Obecního domu na adrese marie.mikova@bohuslavice.eu do
10. září. Přednost budou mít zájemci, kteří se už kurzu účastnili.
Marie Kotzurová, lektorka
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Zahájení nového školního roku
Organizace školního roku 2015/2016
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začalo ve všech základních školách v úterý
1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. Vánoční prázdniny
budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v
pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016. Jarní
prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 15. - 21. 2. 2016 pro okres
Opava. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Základním posláním školy je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit
podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě, rozvíjet osobnost
každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako
demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu.
Kromě plnění základního cíle školy se v letošním roce zaměříme na:
 sestavení kvalitního preventivního programu
 mimoškolní a zájmovou činnost (rozšíření činnosti šk. družiny, široká nabídka kroužků atd.)
 zajištění kvalitního zázemí ve škole a také v jejím okolí (relaxační prostory, školní hřiště,
zahrada)
 upevňování a rozvíjení systému mezilidských vztahů a komunikace jak mezi žáky, žáky a
učiteli, pedagogickým sborem a rodiči tak mezi samotnými zaměstnanci navzájem
(spolupráce s KR, školskou radou, založení žákovské rady)
 postupné doplňování vybavení školy nejnovější technikou a programovým vybavením
(dataprojektory, Apple TV, tabule, notebooky atd.)
 naplňování potřeby praktického a technického zaměření výuky v určitých předmětech
 sledování a zlepšování kvality školního stravování
 zkvalitnění systému účasti žáků v soutěžích, olympiádách, projektech
 integtraci žáků se SPU a zdravotním postižením
Toto jsou jen základní cíle v letošním školním roce. Samozřejmě je spousta dalších záležitostí, na
které se letos zaměříme. Průběžně se budete vše dozvídat na nových webových stránkách, které
budou v blízké době zpřístupněny.
Pro nový školní rok bylo 1. září otevřeno nové oddělení MŠ v prostorách školy. Tato třída bude
sloužit zejména pro předškolní děti. Výhodou je umístění v prostorách školy, se kterým se budou
naši budoucí žáčci moci průběžně seznamovat. V tomto roce bylo také otevřeno další oddělení
školní družiny, které mohou využít starší žáci 3. a 4. třídy.
Během podzimu budeme opět realizovat v rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání
jazykový vzdělávací pobyt pro žáky naší školy a vzdělávací pobyt pro učitele v Anglii.
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Počty žáků v tomto školním roce
1. stupeň
1. tř.

Mgr. Lenka Lasáková

24 žáků

2. tř.

Mgr. Monika Valachová

28 žáků

3. tř.

Mgr. Zdeňka Birtková

27 žáků

4. tř.

Mgr. Irena Václavková

25 žáků

5.tř.

Mgr.
Mimlichová

28 žáků

Martina
132 žáků

2. stupeň
6.tř.

Mgr. Šárka Kupková

14 žáků

7.tř.

Mgr. Andrea Kupková

23 žáků

8 tř.

Mgr. Lucie Komárková

14 žáků

9. tř.

Mgr. Dagmar Fojtíková

12 žáků

63 žáků
2015/2016: celkem 195 žáků
Pedagogům, žákům, všem zaměstnancům školy a rodičům přeji vydařený školní rok 2015/2016.
Mgr. Gabriela Prchalová

Mateřská škola
Vážení rodiče,
prosíme Vás, aby jste dětem do školky dali:
 pevné přezůvky – (prosíme nedávejte přezůvky typu CROCS)
 pyžamko
 zubní pastu a kartáček
 balení papírových kapesníků
 převlečení do třídy
 převlečení na pobyt venku
Děkujeme, těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti.
Kolektiv Mateřské školy
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Sport
SK Bohuslavice
Dobrý den. Druhý prázdninový měsíc již pravidelně začínají fotbalové soutěže. Nejinak je tomu i
letos, a tak se tedy i naše družstva naplno zapojila do zápolení o body.
A mužstvo
Po velice vydařené loňské sezoně, kterou jsme zakončili prvenstvím a postupem do vyšší soutěže, se
nám zatím nedaří navázat na loňskou vítěznou vlnu. K prvnímu utkání nového ročníku jsme
zajížděli do Jakubčovic. Soupeř se v závěru první půle ujal vedení 2:0. Z naší strany odpověděl
brankou Martin Sebrala. Jenže jsme se dlouho neradovali, soupeř takřka okamžitě odpověděl
dalšími dvěma brankami. V závěru jsme sice vsítili další 3 branky, ale regulérní byla pouze trefa
Tomáše Kretka. V dalším kole na nás čekal nám dobře známý soupeř z loňské sezony, tým
Krásných Louček. Opět jsme se dostali pod tlak neschopností proměnit naše šance. Naopak soupeř
těžil z našich chyb a dokázal své šance proměnit a tak byl poločas opět dva nula pro hosty. Po
poločase dokonce přidali ještě branku číslo 3 a o výsledku bylo jasno. Soupeř si, nutno říci
zaslouženě, odvezl 3 body. V zatím posledním utkání jsme zajížděli k těžkému zápasu do
Darkoviček. Vstup se nám nepovedl, již od 15 minuty hráli pouze v deseti lidech, když za
záchranou brzdu zatáhl Filip Hrubý, a byl za ni odměněn červenou kartou. Darkovičky si dokázaly
s výhodou jednoho muže navíc poradit a již tradičně vedly v poločase 2:0. Po změně stran ještě
přidaly další branku a utkání se již jen dohrávalo, navíc musel po zranění brankáře mezi tyče hráč
z pole.
Zatím se nám tedy výsledkově nedaří a krčíme se na dně tabulky bez bodu. Navíc se skóre, na které
nejsme za poslední roky moc zvyklí. Nezbývá nám než se dál snažit a doufat v lepší zítřky a
výsledky.
TJ TATRAN Jakubčovice nad Odrou – SK Bohuslavice 4:2 (2:0)
SK Bohuslavice- Krásné Loučky 0:3 (0:2)
Darkovičky- SK Bohuslavice 3:0 (0:2)
B mužstvo
B mužstvo zatím odehrálo pouze jediné utkání, kdy podlehlo v Dobroslavicích domácím 3:1.
Ztroskotali jsme na naší neschopnosti vstřelit branku, protože proměnit čtvrtinu našich šancí brali
bychom 3 body my.
Dobroslavice- SK Bohuslavice 3:1 (2:0)
Dorost
První utkání sezony sehráli naší dorostenci v Hati a na rozdíl od pohárového vítězství tentokrát
prohráli.
Sokol Hať – SK Bohuslavice 3 : 1
Žáci
Jediné mužstvo, které pro náš klub získalo v letošní sezoně body je družstvo žáků. V prvním kole
porazili Darkovice na jejich hřišti vysoko 9 : 0.
TJ Darkovice - SK Bohuslavice 0 : 9
Ivo Dominik
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Inzerce
Prodám pozemek v Bohuslavicích. Zájemci volejte na tel. č. 602 206 974.

Poděkování
Senioři obce Bohuslavice děkuji manželům Novákovým za možnost uskutečnit sportovní odpoledne
na jejich zahradě. Soutěžili jsme v šesti disciplínách. Každá měla své vítěze, kteří byli odměněni, ale
hlavně byla zábava. Jenže účast mohla být větší. Kolik dní v roce mají senioři, aby se spolu
pobavili. Těšíme se znovu prožít krásné odpoledne. Ještě jednou velký dík manželům Novákovým.
Klub seniorů
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat p. Antonínu, Markovi a Tomášovi Blokšovým, p. Radimovi Buhlovi, p.
Petru Hluchníkovi, p. Petru Kamrádovi a bratrům Královým. Dále Sboru dobrovolných hasičů
v Bohuslavicích pod vedením p. Jana Manusche a HS města Hlučín za rychlou a profesionální
pomoc při likvidaci škod po vichřici.
Maria Blokšová a manželé Grzeniovi
Kulturní akce v okolí v měsíci září
3.9. Ludgeřovice – Svatovácl. hud. festival
5.9. Kobeřice – Den obce
5.9. Chuchelná - Strassenfest
5.9. Služovice – Slezský pohár ve střelbě
5.9. Šilheřovice – Rybářské závody
5.-6.9. Hlučín – Hlučínský krmáš
5.-6.9. Malé Hoštice – Malohoštický odpust
6.9. Hněvošice – Dožínky a mše svatá
6.9. Dolní Benešov – Výstava psů
11.-13.9. Velké Hoštice – Výstava hroznů
11.-14.9. Oldřišov – Odpust
12.9. Šilheřovice, Darkovice - Strassenfest
12.9. Dolní Benešov – Pivní slavnosti
12.9. Chuchelná – 7. roč. běhu a pochod u
12.9. Chuchelná – Farní den
12.9. Velké Hoštice - Dožínky
12.9. Chlebičov - Vinobraní
13.9. Chuchelná – Myslivecké hody
15.9.-22.11. Hlučín – Výstava –
Jak se žije s handicapem

16.-22.9. Bolatice – Evropský týden mobility
18.-20.9. Hať – VII. Slezská výstava zvířectva
18.9. Markvartovice – Krmášová zábava
19.9. Bolatice – Kobzolfest na skanzenu
19.9. Hlučín – Farmářské trhy
19.9. Strahovice – Pivní slavnosti
19.-20.8. Štěpánkovice-25.výst.ovoc.,zelen.a květin
19.-21.9. Píšť –Výstava ovoce, zeleniny, květin
kaktusů a hobby.
20.9. Hať – Zahradkářská výstava
20.9. Hať – Krmáš ke cti sv. Matouše
20.9. Hlučín-12.roč. Svatovácl. hudeb. festivalu
26.9. Závada – Pohádkový hrádek Závada
26.9. Štěpánkovice – Svatováclavský pochod
26.-27.9. Kozmice – 110. výročí založení SDH
26.-28.9. Bolatice – Výstava ovoce a zeleniny
27.-28.9. Bělá – Zakončení sezóny Pstruží farmy
28.9. Píšť – Čistý střed – pistolová soutěž
Rohov – VII. Cyklokrosové závody, IN-LINE záv.
Vinobraní, Výstava ovoce a zeleniny
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Informace z farnosti
Drazí farníci, vážení občané,
V letošním školním roce jsem pro vás připravil pár změn v duchovním programu naší farnosti.
Pro děti:
Od září začnou pravidelné páteční dětské mše svaté, během kterých budou katecheze pro děti na
téma Ježíš. Pro děti ve 3. třídě směřující k prvnímu svatému přijímání budou tyto katecheze
nezbytnou součástí přípravy.
Současně bych rád pozval děti, které rády zpívají nebo se chtějí naučit zpívat, do naší scholy.
Setkání budou probíhat každý pátek přede mší svatou a v sobotu odpoledne. Kromě zpěvu mohou
děti uplatnit i své schopnosti hraní na nějaký nástroj. Děti rovněž formou dalších aktivit – her a
zábavy poznávají společenství církve a Pána Boha.
V době adventní budou probíhat jako obvykle každé ráno modlitby v kostele se současně
probíhající soutěží „ O nejlepšího adventistu“.
Pro mládež:
Každý pátek po mši svaté bude na faře probíhat společenství mládeže (od 14 let). Náplní těchto
setkání budou zajímavé diskuze na téma víry (v dnešním světě), zpěv, společná modlitba, ale i hry,
soutěže a další aktivity.
Pro dospělé:
Od října začnou každou sudou středu po mši svaté katecheze podle katechizmu katolické církve.
Tato setkání můžeme společně oživit i o vzájemnou diskuzi. Proto zvu všechny zájemce, kteří se
chtějí dovzdělat v otázkách naší víry.
Taktéž od října, každou lichou středu, budou v kostele probíhat od 20 hodin „Večery chval“.
Náplní těchto večerů bude společný zpěv, rozjímání nad Božím slovem a modlitba. Tyto večery jsou
určeny všem, kteří se chtějí v modlitbě blíže setkat s Bohem.
Každý první pátek v měsíci je po mši svaté v kostele hodinový výstav Nejsvětější Svátosti
s možností soukromé modlitby.
Věřím, že tyto novinky v duchovním životě naší farnosti přispějí k upevnění naší víry a vztahu k
Bohu. A těším se na setkání s Vámi.
P. Kazimír Buba
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci září 2015
Tomaschek Vintíř
Fus Jindřich
Kotzurová Krista
Skovajsová Gertruda
Breuer Josef
Balarin Václav
Borzutzký Valter
Dominiková Růžena

Menšíková Monika
Kocurová Edeltrauda
Fojtík Max
Balarin Karel
Richter Jiří
Kutschera Winfried
Menšík Antonín
Dominik Alois

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:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 hod.
Internetové stránky obce:
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. 273 září 2015 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. září 2015.
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