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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,

poslední listopadový víkend nás přenesl do
období adventu. Adventus znamená příchod.
Křesťané očekávají příchod slavnosti narození
spasitele. Blíží se nejkrásnější svátky roku
Vánoce, které jsou nedočkavě vyhlíženy dětmi
a jsou krásnou příležitostí k posezení
v rodinném kruhu a k setkávání s přáteli. Měl
by to být také čas duchovního zklidnění a
střízlivého bilancování uplynulého roku.
Hodnoťme vše minulé s jasnou myslí a hleďme
s optimismem, vírou a nadějí do budoucna.
Listopad byl bohatý na různé akce. Měsíc jsme
zahájili svátkem Všech svatých a vzpomínkou
na naše zemřelé. 17. listopadu jsme státním
svátkem oslavili Den boje za svobodu a
demokracii, kdy si připomínáme události z let
1939 a 1989.
Posledními dvěma vítěznými zápasy ukončili
fotbalisté podzimní část sezony a odpoutali se
ze sestupových pozic.
V pátek 6. listopadu pořádal Klub rodičů při
MŠ pro děti „Uspávání broučků “. Stejný den
se v sále kulturního domu uskutečnilo
vyhodnocení 1. ročníku Noční hlučínské
hasičské
ligy
–
NHHL.
Výborně
zorganizovaného představení se zúčastnilo
okolo dvou set hasiček a hasičů, kteří slavili
ještě dlouho po skončení oficiálního programu.
Svoje zastoupení měly i Bohuslavice.
Následující den jsme v obřadní síni obecního
domu přivítali děti narozené za uplynulý rok.
V krásné slavnostní atmosféře vystoupily děti
z mateřské školy a Klaudie Prchalová. Dětem
popřáli
všechno
nejlepší
starosta
a
místostarostka obce. Rodiče obdrželi na
památku dárky a pamětní list. Za organizaci
děkuji paní ředitelce školy, učitelkám MŠ a
pracovnicím
obecního úřadu.
[Zadejte text.]

Na obecním úřadě byla ve čtvrtek 12. 11.
přednáška „Dýchejme čistý vzduch“ o zdrojích
znečišťování ovzduší a možnosti získání dotací na
pořízení nového kotle. Bohužel se zúčastnilo pouze
20 občanů.
Druhá polovina měsíce byla ve znamení kulturních
akcí. Nejdříve jsme měli možnost zhlédnout
divadelní komedii „Dezertér z Volšan“ v provedení
ochotníků z Bělé. Téměř dvě stě hostů určitě
nelitovalo a strávilo příjemný večer. V pátek 20.
11. ukončili mladí tanečníci letošní kurz
závěrečnou „Kolonou“.
Poslední listopadový víkend se konal 12. ročník
výstavy „Kouzlo a vůně perníků“. Letošní název
„Perníkové moře nebo moře perníků?“ nás zavedl
do exotických dálek. Kdo zhlédl perníkové
výrobky, zjistil, že umění a fantazie našich
spoluobčanů nezná hranic. Návštěvníci byli nejen
z Bohuslavic a blízkého okolí, ale i z Polska. Za
uspořádání výstavy patří velké poděkování nejen
„mozkům“ této akce Ing. Magdě Birtkové a Mgr.
Lucii Hamplové, ale všem „perníkářkám a
perníkářům“. V neděli odpoledne jsme mohli
navštívit adventní koncert. V podvečer byl
rozsvícen vánoční strom Bohuslavic před
kulturním domem.
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V listopadu jsme se nejen bavili, ale také se pracovalo na zvelebení obce. V ulici Na svahu se
položily nové obrubníky a povrch se připravil k asfaltaci, která by měla proběhnout do poloviny
měsíce. Ve stejném termínu by mělo být dokončeno vybudování zpevněné plochy pod kontejnery a
oprava ulice Polní u transformátoru. Dokončuje se také zateplení hasičské zbrojnice. Do sálu
kulturního domu byly zakoupeny nové židle a stoly.
Rád bych Vás pozval na Vánoční jarmark, který pořádá obec ve spolupráci se složkami a dalšími
občany v sobotu 12. prosince a na Živý betlém, který připravila Schola na štědrý den. V neděli 27.
12. se v kostele uskuteční Vánoční koncert.
V posledním měsíci roku se bude konat druhé zasedání obecního zastupitelstva, na kterém budeme
schvalovat rozpočet obce na rok 2016.
V období vánočních svátků se bude konat mnoho sportovních a kulturních akcí, na které jste srdečně
zváni.
Vážení spoluobčané,
přeji nám klidné a radostné Vánoce. Do nového roku 2016 mnoho zdraví, štěstí a Božího
požehnání.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PŘEDSTAVENÍ

ŽIVÉHO
BETLÉMU,
KTERÉ SE BUDE KONAT
24. 12. 2015 v 13.00 HOD.
NA FARNÍ ZAHRADĚ
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Z 12. jednání rady obce Bohuslavice dne 11. 11. 2015
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Žádost o změnu Územního plánu Bohuslavice.
Dotace na rok 2016
Výsledky hospodaření za období I. - X. 2015.
Výsledky dílčího auditu.
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Informace o stavu probíhajících a připravovaných investičních akcí a oprav majetku obce.
Informace o parcelách v majetku ÚZSVM u kulturního domu.
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Bohuslavice za školní rok 2014/15.
Přehled kulturních a společenských akcí v říjnu a listopadu.
Nový kronikář obce.
Zaslání stížnosti vydavateli týdeníku Region Opavsko na nepravdivé a zavádějící údaje zveřejněné
27. 10. 2015.
Informaci o možnostech dotace na sportovní hřiště a povrch komunikací.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné schválila:
Smlouvu č. 15238093 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Provedení inventarizace za rok 2015 a složení inventarizačních komisí.
Soudní vymáhání dluhů vůči obci.
Dotaci Charitě Hlučín za poskytování pečovatelské služby občanům Bohuslavic.
Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Bohuslavice platný od listopadu 2015.
Poskytnutí daru na charitativní akci Děti dětem.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Další informace
Upozornění
Blíží se zimní období a s ním se znásobuje celoroční problém, kterým je parkování aut na místních
komunikacích. Tyto auta pak v době sněžení velmi ztěžují údržbu obecních cest. Upozorňujeme
občany, aby si včas zajistili parkování svých vozidel mimo komunikace a vyhnuli se tak případným
nepříjemnostem.
Starosta obce
Oznámení obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Bohuslavice v termínu od
23. 12. 2015 do 31. 12. 2015 uzavřen. Prvním pracovním dnem v roce 2016 bude pondělí 4. ledna.
Kompostéry
Informujeme občany, že obec má stále ještě kompostéry k zapůjčení. Zájemci se ať se obrátí na
pracovníky úřadu.
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Informace k odpisům vodoměrů v prosinci
Od 14. 12. 2015 bude správce vodovodu p. Birtek odepisovat stavy vodoměrů, začne směrem od
Dolního Benešova. Podle skutečné spotřeby bude provedeno vyúčtování s odečtením zaplacených
záloh, kdy buď vznikne přeplatek nebo nedoplatek. Konečná faktura Vám bude doručena do
poštovní schránky v průběhu měsíce ledna 2016.
Cena vodného pro rok 2015 je 14,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2015 je 3,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena za pronájem vodoměru je 80,- Kč vč. DPH.
Vyzýváme odběratelé vody z obecního vodovodu, kteří dosud neuhradili zálohu na vodné a stočné v
letošním roce, že mají možnost zaplatit zálohu ještě v prosinci, a to při platbě v hotovosti na OÚ do
18. 12. 2015 nebo bankovním převodem na účet obce – č.ú.: 1847340339/0800 do 31. 12. 2015.
Janošová, tel. 553 659 064
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad Bohuslavice oznamuje občanům, že v úterý 15. 12. 2015 se uskuteční 9. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice v obřadní síni obecního domu od 18.00 hodin. Program bude
zveřejněn na úřední desce obce.
Podomní prodej a nabízení služeb
Od čtvrtku 26. 11. 2015 obcházeli zástupci společnosti BOHEMIA ENERGY rodinné domky v naší
obci s nabídkou služeb. Předem se ohlásili na obecním úřadě, kde byli upozorněni na platnost
nařízení obce o zákazu podomního prodeje a nabízení služeb. Argumentovali tím, že budou
obcházet pouze své stálé zákazníky, kteří od nich energie odebírají a budou je informovat o nových
produktech. Pokud takovéto schůzky jsou předem osobně, telefonicky či písemně se zákazníky
dojednány, či zákazníky samotnými objednány, nejednalo by se o porušení nařízení obce. Během
několika dnů jsme však na obec dostali několik oznámení spoluobčanů, že zástupci této firmy
obcházeli rodinné domky, jejichž majitelé nejsou zákazníci Bohemia Energy, předem schůzka
nebyla dojednána a požadovali po majitelích či obyvatelích rodinných domků vyúčtování za energie
a spočítali i údajnou slevu, případně doporučovali a nabízeli změnu dodavatele. Tímto porušovali
nařízení obce Bohuslavice.
Upozorňujeme, že toto nařízení obce bylo vydáno především proto, aby bylo chráněno soukromí a
majetek spoluobčanů, aby je podomní prodej či nabízení služeb „neobtěžovalo“.
Znovu se obracíme na občany, pokud je podomní prodejce či zástupci nějaké firmy osloví
s nabídkou služeb (ve většině případů se jedná o změnu dodavatele plynu a elektřiny), aby je
upozornili na nařízení obce zakazující tuto činnost, případně toto nahlásili na obecní úřad – tel .č.
553 659 075 a od svého domu je vykázali. Celé znění nařízení obce bylo zveřejněno ve zpravodaji
obce na měsíc září 2015 a je vyvěšeno na úřední desce před budovou obecního domu i na webových
stránkách obce v odkaze aktuality (do 31. 12. 2015) a vyhlášky a zákony.
Karla Krupová
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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/.
Listopad ve škole
Listopad je ve škole ve znamení čtvrtletních prací, testů a
zkoušení, neboť je za námi 1. čtvrtletí školního roku a je
třeba zhodnotit práci a výsledky studia žáků. Tímto zveme
rodiče ke konzultacím s pedagogy o hodnocení chování a
prospěchu žáků, které proběhnou 9. prosince od 16 do 18
hodin v jednotlivých třídách. Zároveň bude v prostorách
školy probíhat vánoční výstavka prací žáků a v 18 hodin jste
srdečně zváni na školní dvůr, kde se společně s pěveckým
sborem ZŠ zapojíme do celorepublikové akce Česko zpívá
koledy. Klub rodičů nabídne teplý nápoj jak pro dospělé tak
děti.
V listopadu se zúčastnili žáci 9. třídy akce INFORMA v Opavě, kde měli možnost seznámit se
s nabídkou možností studia na středních školách. V rámci výuky také absolvovali exkurzi ve
společnosti Armatury group v Dolním Benešově. V posledním týdnu nás devítka reprezentovala v
soutěži na SPŠ Opava. V rámci výuky AJ navštívili žáci 5. a 6. třídy divadelní představení
v anglickém jazyce. 3. a 4. třída měla možnost seznámit se s činností Městského orchestru mladých
z DB na výchovném koncertě. Žáci školy nás také reprezentovali ve florbale na Mistrovství
Hlučínska v Bolaticích. Už potřetí jsme se za školu zapojili do sběru šípků a žaludů pro ZOO
Ostrava. V této soutěži jsme opět vyhráli 1. místo a všichni sběrači se za odměnu mohou těšit na
výlet do lanového centra.
Významnou akcí v naší škole je již tradiční soutěž v pečení perníčků, která probíhá pod záštitou ZO
ČSV Vřesina. Celé akce se organizačně ujal p. K. Ostárek a vychovatelka ŠD Karin Herudková.
Velmi děkujeme za odborný dohled Mgr. Lucii Hamplové, která věnovala za bohuslavické
perníkářky pěknou cenu pro první místo v soutěži. Všem děkuji za čas i energii, kterou dětem
věnovali.
Vzdělávací pobyt žáků a učitelů v Anglii
Na základě podané žádosti v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
získala naše škola dotaci určenou na jazykový zahraniční vzdělávací pobyt pro žáky a učitele školy.
Jedná se o realizaci dvou klíčových aktivit:
1. KA č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Název – Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských
zařízeních
Žáci mají povinnost v rámci této aktivity absolvovat minimálně 10 vyučovacích hodin výuky
cizího jazyka v průběhu minimálně 5 kalendářních dnů v zahraničí. Celková částka z projektu
určena pro 20 žáků činí 286 660 Kč, to znamená 13 840 Kč pro jednoho žáka.
Pro žáky naší školy byl pobyt realizován od 10. 11. do 14. 11. V Anglii v Portsmouth.
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2. KA č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Název – Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských
zařízeních
Cílem této aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Jedná se o intenzivní kurz
v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů.
Celková částka pro 3 pedagogy činí 190 557 Kč.
Obě finanční částky nelze kombinovat a v rámci dodržení rozpočtové kázně nelze převádět finance
určené pro žáky na jiné účely a naopak.
Pro žáky školy má tento zahraniční pobyt jistě pozitivní přínos. Jednak si někteří poprvé splnili
sen o cestování letadlem, setkali se s rodilými mluvčími, seznámili se s životem lidí v Anglii a
nasbírali spoustu poznatků z výuky v kurzu. Také pro pedagogy považuji vzdělávací pobyt
v zahraničí jako veliký přínos pro výuku ve škole. Pro všechny je cílem hlavně posílení jazykových
dovedností. Své zážitky a prožitky Vám žáci popíší sami v příspěvcích v dalším zpravodaji.
Možná snad proto, že tyto aktivity jsou pro naši školu nové, se setkáváme také, bohužel, s
negativními postřehy a hlavně nepravdivými informacemi o financování těchto pobytů. Je to až
neuvěřitelné a demotivující pro všechny pedagogy, kteří se organizací těchto aktivit zabývají. Na
druhou stranu musím poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem školu i v tomto směru podporují.
Všem žákům i rodičům přeji za vedení školy a všechny zaměstnance klidné vánoční svátky a šťastné
vykročení do nového roku!
Gabriela Prchalová, Mgr.
Výstava halloween dýní
V pondělí 26. 10. 2015 proběhl v naší škole
již 5. ročník soutěže o nej… halloween dýni.
I letos byla velmi silná konkurence a o přízeň
žáků a učitelů se ucházelo 45 vydařených
exemplářů – dýní různých motivů, zdobení a
perfektních nápadů. Bylo opravdu těžké
vybrat pouze jednu a té dát svůj hlas a proto
každý vystavovatel získal nějakou odměnu.
Mezi nejvýše umístěnými byli tito žáci: 1.
místo – R. Kubík/1.tř. /, 2. místo - V.
Haburová/6.tř. /, 3. místo - F. Kubiš/4. tř. /
dále A. Kubíková, J. Vitásková, V. Haburová
a A. Lorková. Tyto žáky potěšily super halloween ceny, které k tomuto svátku patří.
Mgr. Šárka Kupková
Logická olympiáda 2015
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím
unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost
samostatného logického uvažování. Naše škola se již po několikáte do této soutěže zapojila. Letos
soutěžili žáci 4. a 5. třídy. Do této kategorie A1 (2.-5.třída) se přihlásilo 13330 řešitelů z celé České
republiky. Ze 4. třídy se nejlépe umístil Jiří Václavík a Martin Tulis z 5. třídy.
Úspěšným řešitelům blahopřejeme!
Mgr. Irena Václavková
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Šípkový podzim 2015
Letos jsme se již po třetí zapojili do soutěže Šípkový podzim se ZOO Ostrava. Množství
nasbíraných lesních plodů bylo ovlivněno příliš teplým a suchým počasím. I přesto jsme obhájili
prvenství, a to s 1221 kg žaludy. A stejně jako v předchozích ročnících jsme i letos vyhráli poukaz
do lanového centra Tarzánie v Trojanovicích - Ráztoce. Největší měrou přispěl k vítězství Patrik
Diehel z třetí třídy se 145kg. Na druhém místě se 109kg se umístil Lukáš Ostrák ze druhé třídy. Třetí
místo obsadili sourozenci Sára a Adam Ostárkovi, kdy každý z nich donesl 65kg. Celkem se do
soutěže zapojilo 52 sběračů, tímto jim patří velký dík! Děkujeme také Agroservisu Hlučín za
zapůjčení dodávky s přívěsem a rodině Herudkové za pomoc při odvozu plodů do ZOO Ostrava.
Mgr. Irena Václavková
Projekt Záložka do knihy spojuje školy
Také v letošním školním roce se žáci naší
školy v 1. - 5. ročníku opět zúčastnili československého projektu Záložka do knihy spojuje
školy, tentokrát na téma Moudrost ukrytá
v knihách. Projekt má u dětí podporovat zálibu
ve čtení a rozvíjet kladný vztah ke knihám, což
je v dnešní přetechnizované době velmi důležité.
Naše škola se do tohoto projektu zapojuje
pravidelně každý rok.
Žáci spolu s vyučujícími vymýšleli a
tvořili velmi pěkné a nápadité záložky pro své
kamarády ze Slovenska. Letos jsme záložky
posílali do Základní školy v obci Liesek
v Žilinském kraji. Slovenské děti od nás obdržely spolu se záložkami také 5 knih, které naši žáci
rádi čtou. Knihy byly tematicky vybrány tak, aby zastupovaly jednotlivé třídy. Věříme, že dětem
udělají radost a že jazyková bariéra nebude tak velká, aby slovenské děti čtenému textu
neporozuměly.
Ze slovenské školy jsme také obdrželi pěkné záložky a několik dětských knih. V hodinách
českého jazyka mladším žákům četly paní učitelky a starší žáci si vyzkoušejí sami přečíst úryvek ve
slovenštině. Některá slova jsou pro porozumění dost tvrdý oříšek. Společnými silami čtení z knih
snad zvládneme.
Těšíme se na další ročník projektu, který je u dětí ve velké oblibě.
Mgr. Lenka Lasáková
Vzhůru k výškám a Bridge Builder Game
Tak jako v loňském roce se žáci naší školy zúčastnili soutěží,
které pořádala Střední škola stavební v Opavě. První soutěž
se nazývala Vzhůru k výškám. Soutěže se zúčastnilo asi 80
žáků z různých základních škol. Každé družstvo mělo k
dispozici kostky CHEVA. Úkolem každého týmu bylo
postavit rozhlednu podle své fantazie. V této soutěži naši
školu zastupovali žáci 9. třídy, kteří se umístili na krásném 4.
místě.
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Ve druhé soutěži s názvem Bridge Builder Game žáci z 9.
třídy stavěli ze špejlí most. K dispozici od organizátorů
dostali dřevěné špejle, provázek, elektrickou lepící pistoli
a tavné lepidlové náplně. Model musel překlenout mezeru
o délce 60 cm mezi dvěma stoly a nesměl být ke stolu
pevně ukotven. Porota hodnotila nejen design mostu, ale
byly provedeny zátěžové zkoušky. Náš most unesl váhu
17 kg. V této soutěži jsme skončili na 13. místě.
Děkuji všem žákům 9. třídy za vzornou rezprezentaci
školy a za důslednou přípravu na tuto soutěž v rámci
pracovních činností.

Mgr. Karla Poštulková

Výtvarná soutěž „Barevný podzim“
Někteří žáci naší školy se v měsíci listopadu
zapojili do výtvarné soutěže „Barevný podzim“,
kterou organizoval Dům dětí a mládeže Ostrava –
Poruba. Ve škole kreslili obrázky na téma
podzim, použili různé techniky. Do soutěže jsme
vybrali ty nejzdařilejší obrázky. Bohužel se
žádný obrázek neumístil na 1. – 3. místě, ale těší
nás, že jsme se soutěže zúčastnili 
Obrázky se opravdu povedly, posuďte sami …..
Kristýna Hulvová, 8. třída

Mgr. Lucie Komárková

Barbora Lehnerová, 9. třída

Lucie Kubíková, 6. třída
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Advent na zemědělské škole
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže na téma: „VESELÝ MIKULÁŠ“, kterou organizuje
Zemědělská škola v Opavě. Děti nazdobily papírové Mikuláše. Výtvory byly vystaveny na
ADVENTU NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE, který se konal 27.11 – 28.11 2015.

Nižší
stupeň

6. a 7. třída

Mateřská
škola

Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Lucie Komárková
2. ročník soutěže pečení perníků
Dne 24. 11. 2015 se uskutečnila v naší základní
škole soutěž v pečení perníčků a to na téma
moře a pláž. Do této soutěže se zapojily děti od
5. třídy do 9. třídy a soutěžilo se v dvoučlenných
týmech. Celkem bylo devět týmů.
Hodnotící porota se skládala z těchto členů:
Mgr. Lucie Hamplová, Karel Ostárek a Leo
Vitásek. Hodnotila se kreativnost, zručnost,
nápaditost a chuť do práce. Rozhodování bylo
nelehké, hlavně u třetího místa, kde se
rozhodovalo mezi čtyřmi výrobky. Nakonec vše
dopadlo takto: 1. místo – Lukáš Mika a Václav Cyrus, 2. místo - Marie Herudková a Ester
Heidutzková, 3. místo – Kristýna Hulvová a Patricie Meinhardová. Gratulujeme a to nejen vítězům,
ale i všem, kteří se účastnili, protože takové nasazení a chuť udělat krásnou věc se cení nejvíce,
hlavně u dětí.
Všechny děti dostaly občerstvení, pro vítěze byla připravena sladká odměna, diplomy, medaile a
první místo dostalo speciální cenu od klubu perníkářek.
Výrobky byly vystaveny na perníkové výstavě v kulturním domě, kde si je mohli všichni
návštěvníci prohlédnout.
Děkujeme všem sponzorům a to Klubu perníkářů z Bohuslavic, Základní škole v Bohuslavicích a
také Základní organizaci českého svazu včelařů Vřesina.
Těšíme se na další ročník této soutěže.
Karin Herudková – spoluorganizátorka soutěže
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Mateřská škola
Uspávání broučků
Klub maminek s učitelkami pořádal lampionový
průvod aneb uspávání broučků.
V prostorách mateřské školy byli připravené
stolečky k tvoření různou technikou. Děti si mohly
vytvořit dýni muchláním krepového papíru a
lepením na předlohu, k dispozici byli i barvy, nebo
si vyrobily broučka na špejlí. Venku byli
připravené malé i větší dýně, které si děti s
dospělými nazdobily přírodninami podle vlastní
představy a fantazie. Výrobky si mohly odnést
domů, nebo nalepit na špejlí a dát do předem
připravené trávy k pomyslnému zimnímu spánku.
Pro všechny bylo připravené malé občerstvení,
jako koláčky a slané pečivo, o které se postaraly maminky, na místě spolu s učitelkami udělaly
čerstvé tousty. Také si přítomní mohli zakoupit nápoje a to jak studené tak teplé na zahřátí.
Po tvoření byl program zpestřen společným tanečkem na školním parkovišti a poté byl průvod s
lampióny, po kterém se všichni rozešli do svých domovů.
Obrusníková Jarka
Hudebně-výchovný koncert
Pátek 20. 11. navštívily děti ze třídy
broučků a předškoláci se svými učitelkami
hudebně-výchovný koncert v Dolním
Benešově. Všichni jsme byli v očekávání,
co to bude. Při příchodu jsme byli
překvapeni, protože na jevišti nás čekal
velký orchestr se spoustou hudebních
nástrojů.
Paní, která celý program komentovala, nás
postupně obeznámila se všemi hudebními
nástroji. Při představování jednotlivých
hudebních nástrojů a melodie ze známých
pohádek byli připravené vtipné vsuvky,
které předváděli členové orchestru (např.
paní požádala dirigenta, aby ji zavázal střevíček, co je z pohádky O pyšné princezně, nebo kluci
napodobovali mňoukání kočiček z pohádky Tom a Jerry apod.), takže jsme se i zasmáli.
Celý koncert byl zpestřen také tím, že byly na plátno promítány úryvky pohádek, ze kterých orchestr
hrál melodie. Díky pečlivě přípravě děti udržely pozornost a všichni jsme odcházeli plní dojmů z
hezkého zážitku.
Obrusníková Jarka
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Školní družina
Letošní listopad jsme měli ve školní družině opravdu hodně barevný.
Hned začátkem tohoto měsíce jsme jeli na výlet a to do Slezského
zemského muzea v Opavě, kde jsme si prohlédli opravdu celé
muzeum. Průvodkyně nás zásobily různými informacemi a ty jsme si
pak ověřili v pracovních listech, které jsme dostali. Zapamatovali
jsme si toho hodně, hlavně různé zajímavosti z okruhu zvířat. Krásná
byla i jízda vlakem, kterou některé děti absolvovaly poprvé. Moc
děkujeme Mgr. Zdeňce Birtkové, která s námi jela na tento výlet.
V polovině měsíce jsme již tradičně pekli a zdobili perníčky ve
spolupráci s místní knihovnou. Tyto perníčky nám přinese Mikuláš a
také jsme je prodávali na perníkové výstavě v kulturním domě. Děti i
dospělí si mohli za symbolickou cenu perníčky ulovit z perníkového
moře. Moc tímto děkuji všem, za aktivní lovení, které nám vrátilo
náklady za materiál na perníčky, a zároveň jsme získali zisk, který se
rozdělil na tři
díly: 1xmístní
knihovna a 2xobě oddělení školní družiny.
Zisk bude ve školní družině investován do
stavebnic a hraček. Moc děkuji za krásnou
spolupráci p. Marii Mikové a také klubu
perníkářek z Bohuslavic.
Na závěr měsíce jsme se byli s dětmi podívat
na již zmíněnou výstavu perníčků.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
Přání
Sbor dobrovolných hasičů děkuje za přízeň občanům za rok 2015, přeje klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku přeje hodně zdraví a Božího požehnání.

Jménem Bohuslavického oříšku, bych rád popřál všem spoluobčanům obce Bohuslavice krásné,
klidné a pohodové prožití adventu a vánočních svátku. Zároveň mnoho zdraví, klidu a úspěchů
v novém kalendářním roce. Doufám, že tento čas radosti strávený v kruhu rodiny a přátel, bude pro
všechny připomínkou toho, o čem by měly tyto dny být. Přeji Vám všem šťastné a veselé Vánoce.
Ivo Dominik
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Sport
SK Bohuslavice
Dobrý den vážení sportovní přátelé. V listopadu byla dohrána všechna utkání podzimní části
sezony a nastává zimní pauza.
Konec podzimní části nám konečně přinesl větší bodový zisk a náš tým staví před druhou
částí sezonu alespoň do trochu slibnější pozice před rozhodujícími bitvami o body a pozice. A jak to
tedy v závěrečných dvou kolech na hřišti vypadalo. Nejprve jsme zajížděli k utkání do Slavkova.
Místní TJ se rychle ujal vedení, když náš brankář lovil míč ze sítě už po deseti minutách hry a
vypadalo to opět špatně. Jenže obraz hry se začal měnit a v osmnácté minutě srovnal Daniel Tchuř.
Ještě veseleji bylo za dalších deset minut, když se stejný hráč prosadil znova. A když v sedmdesáté
minutě zvýšil na 1:3 Jan Janoš, vypadalo to s bodovým přísunem nadějně. Bohužel soupeř měl na
věc trochu jiný názor a podařilo se mu snížit na rozdíl jediné branky. Naštěstí se již podařilo
výsledek udržet a tři body byly doma.
Další soupeř nás čekal doma, k utkání dorazilo družstvo TJ Tatran Štítina. Domácí
nastupovali v touze proměnit šanci posunout se tabulkou vzhůru. A nezůstalo jen u touhy, už
v desáté minutě se gólově prosadil Radek Dihel. Začátek se nám tedy povedl, a když na 2:0
zvyšoval ve čtyřicáté minutě Tomáš Kretek vypadalo to ještě lépe. Po poločase se už žádná změna
skóre nekonala i tak se ale přeci jen na hřišti něco dělo. Bohužel za nesportovní chování byl
v samém závěru vyloučen domácí Jan Janoš. Důležitý byl hlavně bodový zisk, který nám po
podzimní části zaručuje 12. pozici v tabulce s 12 body.
TJ Slavkov – SK Bohuslavice 2:3 (1:2)
SK Bohuslavice – TJ Tatran Štítina 2:0 (2:0)
Ivo Dominik
Sportovní klub bude koncem roku pořádat několik akcí.
Nohejbalový turnaj na svátek Sv. Štěpána 26. 12. 2015 v tělocvičně školy.
Turnaj ve stolním tenisu v pondělí 28. 12. 2015 v sále kulturního domu.
Vánoční pochod ve středu 30. 12. 2015.
Podrobnosti o výše uvedených akcích se dozvíte na obecních stránkách a plakátech.
SK Bohuslavice přeje všem svým příznivcům pohodové prožití vánočních svátků a mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce.
Výkonný výbor
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Řádky z ledního hokeje
Hokejistům HC Buldoci Bohuslavice začal v listopadu 13. ročník AHL – Amatérské
hokejové ligy.
Letos se počet účastníků soutěže navýšil na 24 mužstev.
V úvodním utkání soutěže jsme jasně přehráli mužstvo Hlučína. Ve druhém zápase jsme
přestříleli Buldoky z Branky.
Ve třetím utkání soutěže se utkala zatím neporažená mužstva Bohuslavic a Senioru Opava. V
první třetině jsme se ujali vedení 3:1. Ještě v průběhu druhé třetiny svítil na ukazateli skóre stav 4:2.
Do konce druhého dějství ale hráči Opavy srovnali stav na 4:4. Na začátku třetí třetiny nastal kolaps
v mužstvu Bohuslavic, kdy jsme během dvou minut třikrát inkasovali. Už jsme nedokázali na tento
stav zareagovat, Soupeř přidal ještě jednu branku a utkání tak skončilo naší první letošní prohrou
4:8.
Bohuslavičtí hokejisté se v první třetině zápasu s Kozmicemi ujali jednobrankového vedení.
Soupeř sice srovnal, ale naši hokejisté odskočili na rozdíl dvou branek. Kozmice sice srovnaly na
3:3, ale další branky stříleli bohuslavičtí. Na konečných 6:4 pak pečetili výhru gólem v poslední
minutě do prázdné branky při power-play soupeře.
V dalším střetnutí AHL jsme se utkali s mužstvem Isotry. Soupeř se hned na začátku první
třetiny ujal dvoubrankového vedení. I přes velké šance jsme se nedokázali střelecky prosadit.
Brankář Isotry chytal výborně, dokázali jsme jej překonat až na konci druhé třetiny po brejku a
přečíslení. Ve třetí třetině jsme pak dokázali srovnat skóre na 2:2. Následně se však ujali vedení
hráči Isotry po krásné individuální akci křídelního útočníka. To nás ovšem nepoložilo a během dvou
minut jsme dokázali skóre otočit na 4:3. Těsně před koncem jsme přidali gólovou pojistku a vyhráli
velmi těžké utkání v poměru 5:3.
Výsledky HC Buldoci Bohuslavice:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Prajz Hlučín

9:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC Buldoci Branka

9:6

HC Buldoci Bohuslavice – HC Senior Centrum Opava

4:8

HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice

6:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra

5:3

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v prosinci:
Út

1.12.2015 17:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať

Ne

6.12.2015 11:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC AZ Pneu Jaktař

Čt

10.12.2015 20:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Kobeřice

Ne

20.12.2015 11:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty

Ne

3.1.2016

13:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice

Čt

7.1.2016

18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Sharks Zábřeh
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Více informací o AHL, výsledky, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce
http://www.bulyarena.cz/ a http://www.ahl-kravare.cz/.
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice, fotografie a komentáře k zápasům nově
naleznete také na profilu klubu na sociální síti facebook.
Jiří Kocián
Rok v šachu
Ing. Horst Poštulka, jako zakladatel bohuslavického šachu, by měl
určitě velkou radost z letošního roku na černobílých polích. A je velká škoda,
že už není mezi námi. Malá rekapitulace. Do šachového kroužku při ŠK TJ
MSA Dolní Benešov dochází bohuslavické děti. V soutěžích družstev hraje
pět bohuslavických občanů. Hájí barvy Dolního Benešova a 1.
Novoborského šachového klubu. Šachisté Dolního Benešova postoupili do 2. šachové ligy.
Mezinárodní šachový mistr Tadeáš Kriebel se v barvách Nového Boru stal vítězem
extraligové soutěže družstev. Ve slovenské extralize hostuje za Čadcu, kde hraje nejvyšší první
šachovnici. V jednotlivcích na Mistrovství České republiky do dvaceti let obsadil druhé místo. Po
šesti hojných létech, kdy sbíral v mládežnických kategoriích jen zlaté medaile, přišlo letos „pouze“
stříbro. Díky šachům se Tadeáš podíval do Brazílie, Indie a téměř všech států Evropy. V srpnu
v družstvu dospělých reprezentoval Českou republiku na evropském přeboru Mitropa a je členem
reprezentačního kádru. Tadeáš se stal uznávaným glosátorem partií a to nejen v odborném tisku, ale
i v České televizi v měsíčníku V šachu. V září úspěšně odehrál zápas s ruskou šachovou ženskou
dvojkou, velmistryní Guninou. Od října rozšířil Tadeáš trenérský kádr o reprezentačního trenéra IM
Konopku, který se pyšní diplomem z vysoké šachové školy v Moskvě. Poslední letošní Krieblovou
akcí bude prosincová účast ve velmistrovském turnaji v ruském Sankt Petěrburgu, který končí den
před vánočními svátky. Bude bojovat nejen o ELO body (výkonnost), ale také i o titul šachového
velmistra.
Za zmínku stojí určitě Bohuslavický rapid turnaj s účastí nejlepšího českého hráče,
čtrnáctého ve světovém žebříčku GM Davida Navary. V počtu zúčastněných hráčů, celkem sto
osmdesát tři, byly překonány veškeré rekordy v historii Grand Prix České republiky od jeho
existence. Druhého dubna příštího roku se uskuteční již 31. ročník této sportovní akce. Nové stoly a
židličky zažijí nápor. Dorazí dvě stovky šachistů? Škoda jen, že už hodně bohuslavických šachistů
není mezi námi, jak to vidíme v bohuslavickém kalendáři 2016 na fotografii z Turnaje tří generací.
Leo Vitásek

Omezení provozu Městského úřadu Hlučín v měsíci prosinci
14. 12. 2015 – 8.00 - 13.00 hod. omezený provoz z důvodu přerušení dodávky elektřiny
23. 12. 2015 – zavřeno
28. 12. 2015 až 30. 12. 2015 - celostátní odstávka systému pro vyřizování občanských průkazů a
cestovních dokladů
31. 12. 2015 - zavřeno
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Ohlédnutí za letošní výstavou
Potkala se Anna s Marykum.
„Tež si byla v Buslavicach kvuli tym pernikum?
Ludě mili, to by šče těžko uvěřili, co se či pernikaři zaš vymysleli.
Mušim či pověděč tu novinu veliku,
že v Buslavicach maju aj mořo kromě rybniků.
Je prý fajne, nove a cele voňave, bo je pernikove.“
Díky bohuslavským pernikářům jsme mohli letošní 1. adventní víkend strávit u moře a to jsme
nemuseli jezdit daleko, stačilo zajít do Bohuslavic – do kulturního domu, kde probíhala 12. výstava
v rámci výstav Kouzlo a vůně perníku, tentokrát s názvem „Perníkové moře – nebo moře perníků?“
V bohuslavském přístavu zakotvily celé lodní flotily, jejichž plavbu před zrádnými skalisky chránily
pobřežní majáky. V malebných kapličkách byli ukryti svatí patroni, ke kterým se v nouzi modlí
všichni námořníci, rybáři i mořeplavci.
Pod klidnou i rozbouřenou mořskou hladinou plula celé hejna exotických ryb. Mohli jsme spatřit i
ponorku, která zde určitě připlula na výzvědnou výpravu.
Zkušený kapitán vše pečlivě zapisoval do lodního deníku. Piráti právě ukryli své naloupené poklady
do pobřežních jeskyní a pak si vesele popíjeli u bečky s rumem. Jen Pepek námořník se asi
předávkoval špenátem (nebo, že by to byl taky rum) a musel se opírat o prázdnou bečku.
To, že Bohuslavice není jen nějaký obyčejný přístav, potvrdili vzácní hosté, kteří se nezalekli
dlouhé cesty a připluli k nám z velké dálky.
Jako třeba Noe se svou archou a zástupci celé fauny plul celá tisíciletí, než k nám dorazil až z bájné
hory Ararat.
Je to přímo senzace, ale právě jsme se dověděli, že Titanic vůbec neztroskotal a on i jeho věrná
kopie taky k nám pluli celých 103 let.
No, bylo opravdu co obdivovat, jedno plavidlo krásnější než druhé.
Leckterého námořníka svedla krásná mořská panna a ti ostatní vesele holdovali v přístavní krčmě.
Promenádou kolem pobřeží jsme mohli dojít až na slunnou písčitou pláž a tam se opalovat nebo si
užívat volné chvíle.
Mnozí šťastlivci našli třeba perlu ukrytou v krásných mušlích nebo mohli obdivovat obří želvy.
Malí i velcí rybáři využili nabídky a vytáhli si z hlubin oceánu vzácný úlovek v podobě perníkového
balíčku, které pekly děti z družiny.
Doufáme, že všichni ostatní si odnesli MOŘE krásných zážitků a obdivu z toho, co dokáži vytvořit
ruce našich pernikářek a pernikářů.
Jménem organizátorů výstavy děkujeme všem, kteří přispěli svými výrobky a taky velké díky za
účast všem návštěvníkům.
PS.
A že něsme žadni lakomi Prajzaci,
tož sme zrobili to mořo stěhovaci.
Prvšo v Buslavicach a nakoněc až v Praze,
všeckym se to fajne mořo ukaže.
A to, že nešče lakotni ani VY,
dokazuje suma z dobrovolného vstupného,
kerou jsme odeslali na konto Adventních koncertů.
Bylo to 5963 Kč. Děkujeme
Další přístav pro naši výstavu - Praha – Gingerbread Museum, Nerudova ulice
Vyhlašujeme téma pro rok 2016 : „Od sv.Martina do Hromnic“.
Ing. Magdalena Birtková a Mgr. Lucie Hamplová
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Kulturní akce v měsíci prosinci a plesová sezona
Datum

Název akce

Místo konání

Pořadatel

5.12.2015
9.12.2015
12.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26.12.2015
26.12.2015
27.12.2015
28.12.2015

Mikuláš s Oříškem
Česko zpívá koledy
Vánoční jarmark
Živý betlém
Štěpánská zábava
Turnaj v nohejbale
Karetní turnaj „66“
Turnaj ve volejbale
Turnaj ve stolním tenise

OÚ
školní dvůr ZŠ
KD Bohuslavice
Farní zahrada
KD Bohuslavice
ZŠ Bohuslavice
Restaurace Centrum
ZŠ Bohuslavice
KD Bohuslavice

Bohusl. Oříšek
ZŠ Bohuslavice
OÚ, ZŠ a MŠ a spolky
Schola
Mládež
SK Bohuslavice
Restaurace Centrum
Klub volejbalistů
SK Bohuslavice

8.1.2016
10.1.2016
16.1.2016
23.1.2016
24.1.2016
30.1.2016
6.2.2016

ZŠ a MŠ rodičovský ples
Maškarní ples MŠ
Zahradkářský ples
Ples Oříšek
Maškarní ples ZŠ
Myslivecký ples
Pochování basy

KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice

Klub rodičů ZŠ a MŠ
Klub rodičů MŠ
Zahradkáři
Bohuslavický Oříšek
Klub rodičů ZŠ
Myslivci
SDH Bohuslavice
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci prosinci 2015
Kocur Karel
Moslerová Helena
Vitásek Karel
Vitásek Heřman
Kozáková Alžběta
Breuerová Dagmar

Kociánová Adéla
Boczková Waltrauda
Heisigová Anna
Kocur Erhard
Vitásková Jana
Miketa Josef

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