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Vážení spoluobčané,
nástup podzimu je neodvratný, přestože jsme i v září
zažili několik dnů s tropickými teplotami. Zejména
teplota 31 stupňů ve čtvrtek 17 září je určitě raritou.
Bohužel i v uplynulém měsíci jsme se nedočkali
vydatnějších dešťů a srážkový deficit pokračuje.
Prvního září začal nový školní rok. Žáci 2. až 9. třídy
ho zahájili tradičním společným setkáním
v kulturním domě za přítomností vedení školy,
pedagogů a představitelů obou obcí. Pro nové
prvňáčky a jejich rodiče bylo připraveno slavnostní
přivítání s krátkým kulturním programem v obřadní
síni Obecního domu Bohuslavice.
V průběhu září se konalo zasedání rady obce. Rada
vzala na vědomí informaci o ukončení prací a
převzetí díla na opravě chodníků v obci. Obec
uplatnila penále za zpoždění 46 dnů ve výši 230 tis.
Kč a pozastávku platby ve výši 100 tis. Kč na drobné
vady a nedodělky.
Dále se jednalo o objížďce Moravce, kde bylo
konstatováno, že asfaltový recyklát se nepodařilo
zajistit, a pro letošek se nebude v žádných pracích na
této komunikaci pokračovat. Rada schválila výsledky
výběrového řízení na zateplení hasičské zbrojnice.
Soutěž vyhrála firma CONE – STAVITELSTVÍ a.
s.. Práce by měly být zahájeny na začátku října. Byly
schváleny výsledky výběrového řízení na nákup židlí
a stolů do kulturního domu. Nové vybavení by mělo
být dodáno do konce listopadu. Připravuje se
projektová dokumentace na opravu ulice Okružní,
která by měla být hlavní investiční akci příštího
roku. Byla uzavřena smlouva na pořízení projektové
dokumentace na odbahnění rybníků.
V sobotu 19. září proběhl sběr velkoobjemového
odpadu, na dalších stránkách zpravodaje přinášíme
tabulku a graf množství odevzdaného odpadu od
roku 2008.
V polovině září uspořádali hasiči opékání makrel.
Počasí přálo, takže návštěvníků bylo mnoho.
V kulturním domě začal další ročník tanečního
kurzu. Poslední pátek v září se v Dolním Benešově
konalo vítání knihy Mezigenerační proměny způsobu
života na Hlučínsku. Knihu, k jejímuž vzniku
pomáhali
i naši
[Zadejte
text.] spoluobčané, si můžete zapůjčit
v knihovně.

BOHUSLAVICE

V závěru měsíce zorganizovala farnost soutěž
v pouštění draků. I přes chladné počasí přišlo mnoho
dětí s rodiči. Pokračovaly fotbalové soutěže. Bohužel
se mužům příliš nedaří. Získali sice první tři body,
ale zbytek prohráli. Zejména poslední vysoká
porážka v Bruntále je velmi bolestivá.
V říjnu by se mělo začít s opravou, kromě již
zmíněné hasičské zbrojnice, ulice Na Svahu. Obec by
měla obdržet do konce října kompostéry a kontejnery
na bioodpad v rámci projektu „Separace odpadů obcí
Hlučínska“. Začneme s budováním zpevněné plochy
pod kontejnery u Kafarně.
V úterý 20. 10. 2015 se v 18.00 v obřadní síni
obecního domu uskuteční 7. zasedání obecního
zastupitelstva.
První kulturní akce je určena naším nejmenším. Klub
rodičů při MŠ Bohuslavice pořádá v pátek 2. října u
kulturního domu podzimní olympiádu. O prvním
víkendu, v neděli 4. října proběhne v Bolatickém
kostele Sv. Stanislava setkání chrámových sborů
Hlučínska. Třetí neděli v říjnu oslavíme svátek Sv.
Hedviky, Bohuslavický krmáš. V pátek 23. 10. 2015
pátek se uskuteční tradiční výlov Špakovského
rybníka s prodejem kaprů. Na svoje utkání Vás zvou
také všechny fotbalové družstva SK Bohuslavice.
Říjen je časem, kdy mnoho z nás dokončuje sklizeň
plodů a práce na zahradě, časem, který „židle sklízí“,
jak se zpívá v jedné písničce, časem čarokrásně
zbarveného listí a časem, který nás připravuje na
zimní měsíce.
Přeju nám pohodu, klid a radost do měsíce plného
barev podzimu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Říjen 2015

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 274

Stránka | 2

Z 10. jednání rady obce Bohuslavice dne 24. 9. 2015
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Informaci o podepsání smlouvy na projektovou dokumentaci na odbahnění rybníků.
Projednávání Územního plánu Dolní Benešov.
Zprávu o udržitelnosti projektu – Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy.
Výsledky hospodaření za období I. - VIII. 2015.
Informaci o ukončení prací na akci Chodníky III. etapa.
Informaci o projektu „Separace odpadů obcí Hlučínska“ (kompostéry).
Informaci o poskytnutí dopravního automobilu JPO Bohuslavice.
Studii využití objektu č. p. 235 (farský dům).
Informace o přípravě na opravu ulice Na Svahu.
Informace o přípravě zpevnění plochy pod kontejnery u Kafarně.
Informace o projektu „Dýchejme čistý vzduch“.
Informace o provozu pojízdné lékárny v Bohuslavicích.
Schválila:
10/2
a) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu s ČEZ Distribuce, a.s..
b) Smlouvu o zřízení věcného břemene.
c) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s.
d) Smlouvu o vypouštění předčištěných odpadních vod.
e) Smlouvu o umožnění vybudování vodovodní přípojky a o zřízení služebnosti inženýrských sítí.
f)
Smlouvy o výpůjčce s SK Bohuslavice.
g) Dodatek č. 1 ke SOD „Oprava stávajících chodníků a vjezdů ul. Opavská úsek 1, 3, 5, 7
v Bohuslavicích“.
h) Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě.
i)
Výsledky výběrového řízení a kupní smlouvu na akci „Kulturní dům Bohuslavice – nákup židlí
a stolů“.
j)
Výsledky výběrového řízení a SOD na akci „ Snížení energetické náročnosti objektu hasičské
zbrojnice v obci Bohuslavice“.
k) Nabídku ZŠ a MŠ Bohuslavice na prodej nepotřebného konvektomatu ze školní jídelny dalším
zájemcům.
l)
Zakoupení nového osvětlení na vánoční strom.
m) Zakoupení chladničky do kulturního domu.
n) Zakoupení elektronických varhan do obřadní síně.
o) Zakoupení nového ozvučení pro potřeby obce.
Mgr. Pavel Dominik
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Další informace
Svoz velkoobjemového odpadu v Bohuslavicích
V měsíci září se konal další svoz velkoobjemového odpadu. V následující tabulce množství
odevzdaného odpadu od r. 2008.

datum

EEspotř. * odpad

OO

Dřevo

Železo

Pneu

Barvy

celkem roční

31.5.2008

155

20

5

0

7

12

4

163

6.9.2008

80

8

2

2

1

5

2

84

25.4.2009

160

15

20

0

4

14

5

188

5.9.2009

160

12

8

0

5

10

3

174

24.4.2010

200

15

15

0

10

24

1,5

235,5

18.9.2010

167

10

20

0

0

9

3

189

30.4.2011

200

5

15

0

0

2

4

216

17.9.2011

140

10

10

0

0

10

2

152

12.5.2012

200

10

30

0

0

20

2

242

29.9.2012

200

17

1

0

0

12

4

200

27.4.2013

175

25

0

0

0

14

3

167

21.9.2013

155

20

0

0

0

10

2

147

26.4.2014

160

20

0

0

0

10

2

152

20.9.2014

130

0

20

0

0

7

2

159

25.4.2015

180

15

5

0

0

20

3

193

20.9.2015

150

7

0

0

0

6

1

150
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Mgr. Pavel Dominik
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Kompostéry
Do konce října by obec měla obdržet 150 ks kompostérů. Vyzýváme občany, kteří mají zájem o
kompostér, aby se nahlásili na obecním úřadě. Přednost budou mít domácnosti, kterým nebyl
zapůjčen kompostér v roce2013, dalším zájemcům budou kompostéry poskytnuty podle zájmu a
pořadí, ve kterém se přihlásí do vyčerpání zásob. O dodávce budete aktuálně informování rozhlasem
a na webových stránkách.
Mgr. Pavel Dominik
Výzva všem perníkářkám a perníkářům!
Pomalu se blíží termín akce "Kouzlo a vůně perníků", v tomto roce na téma "Perníkové moře nebo
moře perníků?"
Informační schůzku svoláváme na čtvrtek 15. 10. 2015 v 18 hod. na OÚ v Bohuslavicích. Přijít
mohou všichni, kteří mají chuť se do této, již tradiční, akce zapojit. Těšíme se na Vaše
inspirativní nápady a kreativitu.
Lucie Hamplová a Magdalena Birtková

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Projekt „Proměny roku“
I v tomto školním roce jsme zařadili do
výuky 1. – 3. ročníku celoroční projekt
s názvem „Proměny roku“. Tento projekt je
zaměřen na průběh, resp. koloběh kalendářního
roku s jeho změnami ročních období, lidovými
tradicemi, zvyky či pranostikami. Naším cílem
je seznámit a rozšířit znalosti žáků vnímat
pravidelné opakování přírodních zákonitostí,
proniknout a pochopit běh času a tyto
kompetence využít jako zdroj inspirace pro
vlastní ztvárnění. Projekt je rozdělen do čtyř
částí – čtyř ročních období. Každé roční období
má své kouzlo. Nejen podzim je kouzelný
svými barevnými efekty, a aby si děti
uvědomily krásy a nálady tohoto každoročního procesu, připomeneme si vždy první den každého
ročního období, tím co je pro ně typické.

Stránka | 5

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 274

Říjen 2015

Ve středu 23. 9. proběhla první část
s názvem „PODZIM“. Každý z nás zná ten
podzimní čas, kdy samotná vycházka v přírodě
nám připadá jak procházka v nějakém obrazu
slavného malíře. Podzim často vytváří v přírodě
úchvatné barevné scenérie, i když je pokaždé
stejně barevný a zajímavý, nikdy nebude
dvakrát stejný. Příroda umí zbarvit stromy, listí
i keře do nejrůznějších barev a odstínů, ale
neumí to zopakovat i žáci přišli první podzimní
den v barvě oblečení, připomínající toto roční
období - hnědá a oranžová, přinesli si podzimní
plody a další pomůcky, ze kterých vytvářeli
školní výstavku, která se jim opravdu povedla.
Mgr. Monika Valachová
„Najdi si svou kešku“
Ve středu 23. září 2015 se žáci 9. třídy
ve složení A. Ohřál, D. Skroch, M.
Škrob, D. Fuss a J. Mlýnek zúčastnili
2. ročníku soutěže „Najdi si svou
kešku“. Soutěž pro žáky přichystala
Střední průmyslová škola stavební v
Opavě.
Celkem
tuto
soutěž
absolvovalo
22
týmů,
nejen
z opavských škol, ale i z jejího okolí.
Úkolem týmů bylo nalézt s pomocí
turistické navigace Garmin DAKOTA
10 zadané kešky a splnit úkoly
vědomostního kvízu. Náš tým se
umístil na 9. místě. Všem uvedeným
žákům děkujeme za reprezentaci
školy.
Mgr. Karla Poštulková

Mateřská škola
Planetárium v naší MŠ
V září jsme do naší školky pozvali mobilní planetárium. Toto
planetárium nám přivezlo krásnou pohádku „Jak krtek poznával
svět“. Pohádka byla velice pěkná a pro děti poučná. Děti byly velice
nadšené a se zaujetím sledovaly děj pohádky. Na závěr si každé dítě
mohlo chytit svou hvězdičku a odnést si jí domů.
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Divadlo Kouzelný Korálek
Dne 9. a 10. září jsme měli ve školce divadelní představení divadélka
Kouzelný korálek. Tentokrát si pro nás připravili pohádku „O
Smolíčkovi“. Nejen že děti shlédly pohádku, ale také plnily několik
úkolů. Děti si také zatančily na moc pěkné písničky. Na závěr jsme si
všichni zazpívali několik známých písniček. Doufáme, že divadélko
Kouzelný korálek si pro nás i příště připraví nějakou pěknou pohádku.
Kolektiv Mateřské školy

Sport
SK Bohuslavice
S dalším uplynulým měsícem, tady máme opět souhrn všech utkání, k nimž nastoupila naše
družstva.
„A“
Jak valná většina z Vás určitě ví, po přestupu do vyšší soutěže zažívá A mužstvo krutý, nebo
přímo hororový start do soutěže. Mužstvu se nedaří jak herně, tak především výsledkově a po
posledním utkání v Bruntále, se krčí na úplném dně tabulky s pouhými třemi body a nelichotivým
skóre.
V září nejdříve přivítali doma družstvo Kylešovic, i když se těsně před poločasem trefil
Michal Strýček, stejně bral body soupeř, který po přestávce otočil utkání dvěma brankami v rozmezí
10 minut, trenér Daniel Buhla trošičku zariskoval v obraně a vložil síly do útoku, kýžený gól to
ovšem nepřineslo. Naopak v samotném závěru ještě soupeř přidal třetí branku.
Následoval zájezd na utkání s týmem Unie Hlubina. Tento zápas byl zatím jediným úspěšně
zvládnutým utkáním. Skóre otevřel v úvodu Radim Kocián a za dalších 10 minut přidal ještě další
branku. Pak ale začali domácí trošičku zlobit a dostávat se do hry. Dokonce se jim podařilo vstřelit
kontaktní branku. Ovšem veškeré jejich naděje utnul Martin Sebrala, který rozhodl o výsledku 1:3.
Po vítězném utkání venku nás čekalo další utkání na domácí půdě a to s Bílovcem. Doufali
jsme, že nás minulé utkání nakopne k lepším výkonům a ze začátku to tak i vypadalo, ale z omylu
nás vyvedli hosté, kteří se dvěma slepenými brankami v rozmezí dvou minut dostali do vedení.
Těsně před přestávkou rozvlnil síť domácí Radim Kocián. Druhá půle tedy ještě slibovala drama, ale
i když se hráči snažili sebevíc, nepřesnosti ve finální fázi nás odsoudili k neúspěchu.
Zatím poslední utkání na hřišti FK Slavoj Olympia Bruntál snad ani nemá cenu komentovat.
Spíše hokejový výsledek zápasu hovoří za vše, v utkání se nám dařilo držet krok jen dvacet minut,
pak se naše hra rozsypala jako domeček z karet a domácí si dělali v naší obraně, co chtěli. Buďme
tedy alespoň rádi, že utkání neskončilo pověstnou desítkou.
Příčiny mizérie mohou být různé, určitě i každý z Vás by našel jeden důvod. Nyní se ovšem
musíme oklepat z posledního debaklu, navzájem se podpořit, vztyčit hlavy a nastoupit hrdě k dalším
utkáním a doufat, že série porážek skončí a nám se třeba podaří udělat i nějaká ta bodová šnůra.
SK Bohuslavice – FK Kylešovice 1:3 (1:0)
TJ Unie Hlubina – SK Bohuslavice 1:3 (0:2)
SK Bohuslavice – FK Bílovec 1:2 (1:2)
FK Slavoj Olympia Bruntál – SK Bohuslavice 9:1 (4:1)
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„B“
B týmu se pod novým trenérem zatím daří o něco lépe, i když vzhledem k průběhu
jednotlivých utkání by bodů mohlo být i více.
Béčko nejdříve doma nestačilo na hosty ze Strahovic, kdyby si lépe pohlídalo posledních 10
minut, mohl zápas klidně skončit remízou, jelikož hosté úplně fyzicky odpadli a z ojedinělé akce
vstřelili vítěznou branku. Ovšem jak se zdá, tento problém bude asi větší než se zdá, jelikož
koncovky nás trápili i v dalších utkáních a i když jsme po většinu zápasu, byli skoro vždy lepším
týmem, poslední fáze hry patřila vždy soupeři.
Následovala domácí dohrávka s Budišovicemi, kde jsme zápas s přehledem zvládli, kdy se
soupeř ani nestačil rozkoukat po hřišti a prohrával 4:0. Bohužel hned za tři dny jsme spadli tvrdě na
zem, zajížděli jsme do Hněvošic a k utkání jsme málem nastupovali v 9-ti lidech, naštěstí nás od
ostudy zachránili kluci z dorostu, kteří hned po skončení svého utkání naskočili do auta a přijeli nás
tak doplnit. Utkání by slušela remíza, ale bohužel soupeř vstřelil dva velice šťastné góly a bral tedy
3 body.
Týden na to, nás čekalo malé derby se soupeřem z Bolatic. Utkání bylo důležité i vzhledem
k postavení obou týmů v tabulce. Branky padaly až ve druhé půli, nejprve nejmenší hráč na hřišti
překonal hlavou obrovitého brankáře Bolatic, ale v závěru soupeř srovnal ze standartní situace po
hloupém faulu před pokutovým územím. Poslední zápas září jsme předehrávali v netradičním
termínu ve středu. K utkání přijeli soupeři z Píště, zápas probíhal podobně jako utkání s Bolaticemi,
nejprve po ruce ve vápně skóroval z pokutového kopu Filip Hrubý. Po poločase diktoval hru soupeř,
což vedlo k vyrovnání. Nakonec rozhodl v náš prospěch Michal Šramel, který zužitkoval centr
z pravé strany a zařídil tak výhru.
SK Bohuslavice B – TJ Meteor Strahovice B 1:2 (0:1)
SK Bohuslavice B – TJ Budišovice 7:2 (4:1)
TJ Hněvošice – SK Bohuslavice B 2:0 (1:0)
SK Bohuslavice B – FK Bolatice B 1:1 (0:0)
SK Bohuslavice B – TJ Slávie Píšť B 2:1 (1:0)
Dorost
Dorostenci jsou po 4 odehraných zápasech na 6 příčce tabulky, zatím se jim podařilo uhrát 4
body. Bohužel zatím trošičku doplácejí na to, že spousta kluků má dvojstart, například v Benešově,
a tak se tedy na jejich utkání scházejí v nevelkých počtech a kádr poté doplňují chlapci ze
žákovských kategorií.
Hať – SK Bohuslavice 3:1 (1:0)
SK Bohuslavice - Bolatice 1:3 (1:2)
SK Bohuslavice - Pustá Polom 2:0 (1:0)
Litultovice – SK Bohuslavice 2:2 (1:1)
Žáci
Kluci nám dělají radost, po 4 odehraných utkáních jsou v tabulce druzí za vedoucími
Bolaticemi, se kterými bohužel doma padli 2:6. Zbylá tři utkání vyhráli a získali tak devět bodů.
Kluci se scházejí v hojném počtu a trenéři tak mají z čeho vybírat.
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Bohuslavice - Dobroslavice 16:0 (6:0)
Bohuslavice - Bolatice 2:6 (0:2)
Bohuslavice - Píšť 1:0 (0:0)
Závěrem, bych chtěl podotknout, že nás opravdu trápí produktivita, i když si v utkáních
vytváříme dostatek příležitostí a dokonce i těch sto procentních. Branek dáváme opravdu málo a
následně se pak strachujeme o výsledek, nebo v horším případě prohráváme. To platí pro všechna
družstva SK Bohuslavice. Doufejme tedy v lepší zítřky, a že se i to pověstné štěstí, alespoň občas
přikloní na naši stranu.
Ivo Dominik
Náš team je sedmý na světě
Ve dnech od 4. do 9. srpna 2015 se náš juniorský voltižní team
a dvě jednotlivkyně Kateřina Grygarová a Kateřina Kocurová
zúčastnili historicky prvního juniorského mistrovství světa,
které se konalo v holandském Ermelu.
Team byl ve složení Kocurová Kateřina, Lischková Veronika
(z Bohuslavic), Grygarová Kateřina, Stříbná Nela, Kryštofová
Vanessa a Kubíková Lucie s lonžérkou Andreou Videnkovou a
koněm Patriotem.
Po dlouhé cestě jsme konečně dorazili s našimi dvěma koňmi
Aquarisem a Patriotem do krásného závodního areálu. Hned
odpoledne nás čekala veterinární kontrola koní, která proběhla
v pořádku, a oba dva koně prošly.
Ve středu ráno nás čekal oficiální trénink v nově postavené
závodní hale a poté schůzka šéfů ekip. Odpoledne jsme
navštívili nedaleké delfinárium a večer se konal úvodní zahajovací ceremoniál celého závodu.
Ve čtvrtek ráno odstartovaly závod naše dvě juniorské jednotlivkyně, na koni Aquaris pod vedením
Veroniky Novákové, své povinné sestavy. Za svůj výkon ale bohužel obsadila Kateřina Grygarová
31. místo a Kateřina Kocurová místo 35. Odpoledne následovaly povinné sestavy skupin. Naše po
bravurním výkonu získala nádhernou 6. příčku.
V pátek dopoledne se konaly volné sestavy jednotlivců. Kateřina Kocurová zajela výbornou sestavu,
která získala 27. místo, ale celkové bohužel zůstala na místě 31. Kateřina Grygarová s malým
zaškobrtnutím při seskoku získala příčku 35. Na finále tato místa bohužel nestačila. Večer se konal
národní večer, kde se promítaly předem připravená videa všech zemí na téma „Voltiž v naší zemi“.
V sobotu až odpoledne se konaly volné sestavy skupin. Bohužel naší skupině se v této sestavě
vůbec nedařilo. Patriot na začátku sestavy zakopl, děvčata nedokázala zvládnout svou nervozitu,
takže ve své sestavě utržila dva pády a katapultovala se na 9. místo.
V neděli se jako poslední závod mistrovství světa jely finálové volné sestavy skupin. Po teď už
výborně povedené volné sestavě naší skupiny se skupina celkově umístila na místě 7. Po skončení
této kategorie se konalo vyhlášení výsledků a poté už loučení a dlouhá cesta domů.
Mistrovství světa juniorů jsme si pořádně užili. Bylo skvěle zorganizované a celkově se neslo v
pohodovém duchu.
Srdečně děkujeme všem, kteří nám pomohli a podpořili nás!!!!
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Mistrovství Zlínské oblasti v Brně
Na závody v Brněnské veterinární hale
jsme se vydali se 4 koňmi již v pátek 11.
září kolem 16 hodin. Cesta probíhala
celkem v pořádku, až na dálnici kousek
před Vyškovem nastal problém. Auto s
vozíkem a dvěma koňmi nám na dálnici
vypovědělo službu a my zůstali na 3
hodiny stát na dálnici v odstavném pruhu!
Naší záchranou se stal Jirka Kubík, který
rychle sehnal náhradního transita a Verča
Lischková, která nevlastní řidičák zrovna
dlouho, ale zvládla druhým autem dojet až
do Vyškova. (Byla to nesmírná úleva je
vidět, když pro nás dojeli a nezbývá než poděkovat!!). Sobota byla na rozdíl od pátku
bezproblémová. Dopolední program zahrnoval veterinární prohlídku a povinné sestavy, odpoledne
nás čekaly sestavy volné.
Starší juniorská skupina (Kocurová, Stříbná, Kubíková L., Grygarová, Lischková, Krištofová) na
Patriotovi lonžovaném Andreou Videnkovou obsadila první místo jak v mistrovské i
celorepublikové soutěži a za svůj výkon si zasloužila dort! Mladší skupina (Kupcová, Murcková,
Konečný, Žůrková A., Kubíková M., Žůrková E.) na Aquarisovi lonžovaném Verčou Novákovou
obsadila 2. místo v Zlínské oblasti a třetí příčku v celorepublikové soutěži, když je předjeli domácí
zástupci.
Martin Lischka
Jak dopadl Moravskoslezský pohár hasičů v TFA?
Finálovým závodem na Štramberské
trůbě 19. září 2015 vyvrcholila série
závodů o Pohár ředitele HZSMSK,
skládající se z těchto soutěží:
Frenštátský mamut – výběh
skokanský můstek, cca 500 schodů

na

Hornosušská věž – výběh na těžní věž,
cca 400 schodů
Slezská harta – výběh na hráz přehrady,
cca 380 schodů
Štramberská trůba – výběh z náměstí
na věž, cca 390 schodů.
V České republice se jedná o nejtěžší
sérii závodů, pouze Český pohár TFA se svou obtížnosti této pohárové soutěži přibližuje.
Náš SDH reprezentovali v poháru 3 členové:
Nikola Steffek, v kategorii žen obsadila 5. místo.
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Adam Ryš, v kategorii nad 35 let obsadil 8. místo, v absolutním pořadí 23.
David Pašek, vynikající výkony v celé sérii korunoval 3. místem ve Štramberku a tím vybojoval
nádherné 4. místo v kategorii i celkovém pořadí v Poháru ředitele HZSMSK. Od třetího místa ho
dělily pouze 4 body! (více informací můžete získat na www.pozary.cz/sport)
Za zmínku stojí, že před Davidem se umístili tři zkušení profesionální hasiči, takže nejlepší
„dobrák“ v kraji je z Bohuslavic. V poháru soutěžilo celkem 95 borců.
Sezona se obešla bez zranění, pouze s drobným opotřebením organismu. Teď ještě tři regionální
závody, krátký odpočinek a začne tvrdá zimní příprava na příští sezonu. Cíl je jasný, Mistrovství
republiky v TFA, tak nám držte palce.
Ing. Adam Ryš
Inzerce
Prodám zimní pneumatiky 185/65R/15 s diskem, velmi dobrý stav, cena 4.800,- Kč, při rychlém
jednání možnost slevy, tel. 603 767 544.
Kulturní akce v okolí v měsíci říjnu
3.10. Bolatice
3.10. Hlučín
3.10. Hněvošice
3.-5.10. Oldřišov
4.10. Bolatice
6.10. Bolatice
7.10. Kravaře
10.10. Služovice
10.10. a 24.10
11.10. Bolatice
18.10. Ostrava
24.10. D. Benešov
30.10. D. Benešov
31.10. Kravaře

Barevný večer pro seniory
Hlučínsko-vřesinská šlápota
Vinobraní
Výstava zahrádkářů
Setkání chrámových sborů
Dny zdraví
Plavecká soutěž
Vinobraní
Hlučín - Farmářské trhy
Pochod za zdravím
Petřkovický krmáš
Šípková slavnost
Průvod strašidel
Halloweenový průvod
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci říjnu 2015
Kocián Erhard
Krieblová Blažena
Stočková Hedvika
Fojtíková Henrieta
Kocurová Terezie

Lischková Milada
Obrusníková Ingeborg
Pohanková Vlasta
Kostřeba Jiří
Kačmářová Marcela

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. 274 říjen 2015 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. října 2015.
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