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Vážení spoluobčané,
i počátek roku 2016 patřil v naší obci Tříkrálové
sbírce. Jedenáct skupin „tří králů“ procházelo obcí
a přálo všem štěstí zdraví a dlouhá léta. Vaše srdce
zůstala plná pochopení pro bližní a ruce štědré pro
potřebné. Obětaví koledníci a jejich doprovod
získali pro potřebu Charity úctyhodnou částku
95 456,- Kč. Je krásné, že tato rekordní suma se
vybrala právě v roce, který je Svatým otcem
vyhlášen jako rok „Milosrdenství“. Vřelý dík patří
všem dárcům a koledníkům v obci. Vybrané peníze
zůstanou z větší části pro Charitu Hlučín a poslouží
ke zkvalitnění její práce.
Počasí v lednu bylo jako na houpačce. Teploty pod
bodem mrazu, které začaly poslední dny
uplynulého roku, pokračovaly i v prvních dnech
nového roku. Již po týdnu jsme ale naměřili
plusové hodnoty. Po nich přišlo opět výrazné
ochlazení se sněžením a teplotami pod mínus deset
stupňů. Poslední týden nastala obleva a všechen
sníh roztál. Přesto lze říct, že leden se ukázal jako
zimní měsíc a děti a mládež se mohly radovat
z bruslení a sáňkování.
Plesová sezóna začala v pátek 8. ledna
rodičovským plesem. Klub rodičů uspořádal ples
po několika letech a návštěva skoro dvě stě hostů
byla znamením, že šlo o dobrý nápad. Následoval
tradiční ples zahrádkářů, opět s velmi hojnou
účastí. Bál Bohuslavického oříšku navštívilo také
okolo stovky osob. Poslední víkend se konal
oblíbený myslivecký ples, s bohatou zvěřinovou
tombolou, kterou ocenilo mnoho domácích i
přespolních hostů. Pořadatelé z klubu rodičů školy
a školky nezapomněli ani na děti a uspořádali pro
ně dva maškarní reje. Všem obětavým zástupcům
spolků patří obrovské poděkování za přípravu
těchto kulturních akcí.
Leden je měsícem, kdy pro žáky a studenty končí
první pololetí. Po vánočním lenošení měli krátkou
možnost napravit to, co nestihli na podzim.
Z vlastní zkušenosti vím, že většinou se už toho
moc vylepšit nedá. Inu, každý svého štěstí
strojvedoucí, jak říkávala naše třídní učitelka.
Věřím však, že výsledky většiny žáků jsou dobré a
[Zadejte
text.]
potěší
nejen
je, ale i starostlivé, tolerantní a
chápavé rodiče.

V mnoha případech byli úplně stejní. Všem přeju
pevné nervy a naději ve věci budoucí.
Začátek roku je obdobím, kdy hodnotí svou činnost
také spolky v obci. První valnou hromadu měl Sbor
dobrovolných hasičů Bohuslavice v sobotu 23. 1. 2016.
K pozitivnímu hodnocení práce za minulý rok přispěl
také fakt, že SDH získal do zápůjčky zcela nový
automobil Mercedes – Benz s bohatou výbavou. Vůz
v hodnotě 3,8 mil. Kč jsme byli převzít ve čtvrtek 21.
ledna. V Ostravě v Trojhalí, za Karolinou, automobily
slavnostně předával hejtman Moravskoslezského kraje
pan Miroslav Novák, se svými náměstky.
Novou akcí na pestrém poli zábavy v Bohuslavicích
byl 1. Bohuslavický kvíz, který připravila skupina
mladých mužů. Velice profesionálně připravená
soutěž, za účasti asi dvaceti lidí z Bohuslavic a okolí,
proběhla v pátek 22. ledna v obřadní síni. Děkuji a
těším se na pokračování.
V lednu začala příprava fotbalistů na jarní sezónu, kde
mají co dohánět. Několik soutěžních utkání sehráli
hokejisté našeho klubu HC Buldoci Bohuslavice.
Poslední lednovou sobotu se konal v tělocvičně turnaj
v badmintonu.
Máme před sebou další zimní měsíc. Čeká nás
ukončení masopustu s tradičním pochováním basy
v režii našich hasičů. Po popeleční středě nastane
čtyřicetidenní období půstu. Je to období duchovní
obrody, kdy nám jistě budou pomáhat i prodlužující se
dny a více světla.

Přeji nám všem krásný měsíc únor.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 14. jednání rady obce Bohuslavice 13. 1. 2016.
Rada obce Bohuslavice na svém 14. zasedání mimo jiné projednala:
Návrh na název ulice „Severní“ – před bývalým JZD k Lipové
Návrh na ořez stromů na školním hřišti a pokácení vrby u malého rybníku.
Výsledky hospodaření za období I. - XII. 2015.
Výběr daní za období 01 – 12/2015.
Informaci o způsobu prodeje nábytku a obrazů z domu č. p. 235.
Informace o investičních akcích, opravách majetku obce. Hasičská zbrojnice, dům č. p. 235, dům č.
p. 482 a parcela 920/27, ulice Okružní.
Žádost o zpevnění komunikace.
Nové geometrické zaměření budov ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Prohlášení ředitele Charity Hlučín o využití Tříkrálové sbírky.
Kulturní a sportovní akce v lednu a únoru 2016.
Informaci o nesprávném ukládání odpadů do kontejnerů na bioodpad (BRKO) a celkových
nákladech na svoz v letech 2014 a 2015.
Informaci o přípravě projektové dokumentace „Cyklostezky Hlučínsko, Bolatice, Bohuslavice,
Dolní Benešov“.
Informaci o připravované instalaci závory na odbočku k rybníku Bobrov.
Schválila:
Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Projektová dokumentace pro projekt revitalizace Špakovského rybníkuBohuslavice“.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu:
IP-12-801606, Bohuslavice, 920/3.
Přijetí 4 – 6 pracovníků z úřadu práce v rámci programu veřejně prospěšných prací na rok 2016, od
1. 3. 2016.
Dotaci Charitě Hlučín na pečovatelskou službu pro občany naší obce za 4. Q 2015.
Smlouvu o poskytnutí dotace s Charitou Hlučín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pronájem a převod hrobových míst dle seznamu.
Vnitřní předpis č. 1/2016.
Cenovou nabídku a příkazní smlouvu s ENERGY BENEFIT CENTRE na zpracování žádosti o
navýšení dotace. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Cenovou nabídku a dodatek č. 1 k SOD na vypracování PD využití domu č. p. 235. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Nabídku a zakoupení upgrade IS MISYS.
Nabídku a instalaci zabezpečovacího systému v hasičské zbrojnici.
Výsledek pronájmu hasičské zbrojnice.
Pronájem sálu KD na cvičení ZUMBA.
Smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 482 mezi obcí Bohuslavice a panem Vojtěchem
Chřibkem. Pověřuje starostu podpisem.
Žádost o hostování lunaparku v termínu Anenských slavností (29. 7. až 31. 7. 2016).
Body byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat v úterý 23. 2. 2016 v 18,00 v obřadní síni
obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Sběrné místo
Od měsíce února bude ve zkušebním provozu sběrné místo v areálu bývalého zemědělského
družstva. Prozatím zde bude možné odevzdat elektrozařízení (televizory, ledničky, pračky atd.).
Pokud budete mít zájem o likvidaci elektroodpadu, zavolejte technikovi obce panu Herudkovi na
číslo 602 322 504.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů pro rok 2016 se dle platné obecně závazné vyhlášky obce o místních
poplatcích platí za psy starších 3 měsíců v hotovosti na obecním úřadě do 31. 3. 2016.
Výše poplatku za psa je 100,- Kč, u druhého a dalšího psa téhož držitele činí poplatek 150,- Kč.

Svoz popelnic v obci
Firma OZO Ostrava s.r.o. sváží v naší obci popelnice každý pátek. Pokud je svoz posunut na sobotu
z důvodu státních svátků, jsou o tom občané informováni.
Popelnice se svozem 1 x měsíčně jsou vyváženy vždy 1. pátek v měsíci.
Popelnice se svozem co 14 dní jsou vyváženy každý pátek v sudém týdnu.
Zimní období je od 1. 10. předchozího roku do 30. 4. následujícího roku.
Toto vysvětlení dáváme z důvodu, že v posledních dvou týdnech se vyskytla nedorozumění ohledně
svozu popelnic s odvozem co 14 dnů.
Dne 8. 1. 2016 byl mimořádný svoz 14-ti denních popelnic v lichém týdnu a to z důvodu, že rok
2015 končil lichým týdnem a rok 2016 začal lichým týdnem. Pravidelný svoz 14-ti denních
popelnic začal 15. 1. 2016 a svozové cykly se pravidelně opakují.
O mimořádném svozu 14-ti denních popelnic 8. 1. 2016 a dalším řádném svozu 15. 1. 2016 byli
občané informováni jak hlášením v místním rozhlase, tak i na web. stránkách obce v odkaze
aktuality.
Karla Krupová
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. 1. 2016 koledovalo jedenáct skupinek tří králů za doprovodu dospělé osoby
v Bohuslavicích pro Tříkrálovou sbírku.
Sbírka v Bohuslavicích vynesla 95.456 ,- Kč, což je více oproti loňsku, kdy se vybralo
87.866,- Kč.
Všem dárcům patří upřímné „Pán Bůh zaplať“.

Jméno a příjmení

Číslo
pokladničky

Částka

Karin Herudková

2301

10.080,-

Lucie Cyrusová

2302

8.970,-

Marie Miková

2303

10.840,-

Jana Janošová

2304

8.886,-

Daniela Buriánová

2305

6.400,-

Anna Kocurová

2306

8.041,-

Edita Pudichová

2307

12.314,-

Eva Ilková

2308

8.040,-

Markéta Freislerová

2309

6.950,-

Jana Vitásková

2310

8.500,-

Jan Vitásek

2311

6.435,-

CELKEM

95.456,-
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Charita Hlučín - Tříkrálová sbírka 2016
vykoledovaná
částka

OBEC
Antošovice

20 580 Kč

Dolní
Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín
Bobrovníky

-

Bohuslavice
Bolatice
Darkovice
Hlučín
Darkovičky

-

vykoledovaná
částka

82 713 Kč

Kravaře KravařeKouty

209 280 Kč

17 823 Kč

Ludgeřovice

147 974 Kč

43 490 Kč

Markvartovice

56 147 Kč

95 456 Kč

Píšť

65 654 Kč

Rohov

26 787 Kč

Strahovice

40 195 Kč

57 852 Kč

Sudice

26 055 Kč

65 550 Kč

Šilheřovice

46 868 Kč

105 448 Kč

Borová

OBEC

Hať

101 400 Kč

Štěpánkovice

Hlučín - město

196 573 Kč

Třebom

4 969 Kč

48 819 Kč

Vřesina

50 383 Kč

Kobeřice

127 705 Kč

Závada

26 087 Kč

Kozmice

73 058 Kč

Chuchelná

Celkem:

117 609 Kč

1 854 475 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2016,
kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín,
byla vykoledována částka 1 854 475 Kč.
Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což představuje částku
1 205 409 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem našich klientů všem dárcům, koordinátorům,
koledníkům, spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!
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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/.

Hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí šk. roku 2015/2016
Třída

Počet

Vyznamenání

Prospěli

Průměr
třídy

Absence
na žáka

1.

23

23

0

1

10,8

2.

27

26

1

1,1

13,9

3.

26

26

0

1,1

22,8

4.

24

14

10

1,4

19

5.

28

13

15

1,6

27,2

1. - 5.

128

102

26

1,2

18,7

6.

17

7

7

1,5

27,4

7.

22

10

12

1,6

36,4

8.

14

7

7

1,6

19,6

9.

12

2

10

1,8

36,5

6. - 9.

62

26

36

1,6

30

1. - 9.

190

128

62

1,4

23,7

V 1. pololetí bylo uděleno:
9 pochval
4 napomenutí třídního učitele
2 důtky třídní učitelky
Všem vyznamenaným a pochváleným žákům blahopřeji, do dalšího pololetí přeji žákům i
kolegům mnoho úspěchů.
Pololetní prázdniny letos připadly na pátek 29. 1.

Mgr. Gabriela Prchalová
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Byli jsme na jazykovém pobytu v Portsmouth
Žáci naší školy navštívili ve dnech 10. – 14. 11.
2015, v rámci jazykového pobytu, město
Portsmouth, ležící na jižním pobřeží Velké
Británie. Letěli jsme letadlem na londýnské letiště
Stanstead a odtud se dopravili minibusy do
Portsmouthu a pak do hostitelských rodin. Cesta
byla náročná a únavná, ale zvládli jsme ji.
Následující den jsme se účastnili výuky
v Portsmouth Meridian School. Zde se nám
dostalo skvělého přijetí, byli jsme rozděleni do
dvou skupin, každá skupina měla svého učitele.
Oba učitelé byli úžasní a hodně nás naučili.
Celkem jsme ve škole strávili 10 vyučovacích hodin a na závěr obdrželi certifikáty.
Každé odpoledne nás čekal program podle našeho výběru, který byl organizovaný školou. S milou
slečnou průvodkyní jsme navštívili starou přístavní část města s doky a muzeem věnovaným
námořnictvu. Další den jsme navštívili podmořské akvárium, kde jsme obdivovali žraloky, piraně,
vydry a další mořské tvory. Prošli jsme se po pobřeží a zkusili jak je slaná voda v Atlantiku.
Poslední den nás čekala návštěva dominanty města Spinnaker Tower – věž inspirovaná slavným
hotelem v Dubaji. Z jejího vrcholu jsme si prohlédli celé město a byl to pro nás nezapomenutelný
zážitek. Také jsme nakupovali, zejména suvenýry a
oblečení.
Velkým zážitkem bylo, pro mnohé z nás, ubytování
v hostitelských rodinách. Byli jsme ubytováni po
celém městě, a proto pro nás byla každý den
zajištěna doprava taxíky. Naši hostitelé byli
příjemní, konverzovali jsme s nimi a ochutnali jídla,
která nám připravili.
Tento jazykový pobyt a výlet byl pro nás poučný,
zábavný a moc super. Máme krásné zážitky,
vzpomínky a moc jsme si to užili.
Za účastníky – A. a M. Vitáskovy a K. Prokopová
Exkurze v Českém rozhlase
Ve středu 27. ledna 2016 jsme s redaktory
školního časopisu Pohodář navštívili
Český rozhlas Vědeckou knihovnu
v Ostravě. V současné době Český rozhlas Ostrava vysílá
vlastní program denně od 05:00 do 19:30, v čase od 19:30 do
05:00 noční vysílání. V budově Českého rozhlasu nás
přivítala editorka vysílání paní Ivana Šuláková, která nás
provedla celou budovou a seznámila nás s moderátorem
vysílání Pavlem Janošcem. Také jsme vstoupili do živého
vysílání, kde zprávařka Tereza Szotkowská četla zprávy dne.
Poté jsme navštívili Vědeckou knihovnu, kde jsme si
prohlédli studovnu a půjčovnu. Všem se tato akce líbila.
Mgr. Karla Poštulková
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Výstava školních časopisů
V rámci kroužku Školní časopis si naši žáci
přichystali výstavu školních časopisů, která
proběhla v pátek 15. ledna v prostorách naší školy.
Časopisy z různých základních škol nám byly
zapůjčeny z výstavy v moravskoslezském kraji.
Redaktoři si připravili různé články, které žákům
předčítali.

Žáci měli možnost si prohlédnout během výstavy
časopisy. Výstava se všem moc líbila.
Za školní časopis Mgr. Karla Poštulková

Maškarní Disco ples ZŠ Bohuslavice
V neděli 24. ledna 2016 se již před třetí
hodinou odpolední zcela zaplnil sál
kulturního domu v Bohuslavicích. Už v
šatně, po svlečení bund, se ze školáků
stávaly krásné postavy z filmů, pohádek
i nadpřirozena....copak se to děje? To si
Klub rodičů Bublina připravil pro
školáky maškarní disco ples! Hned po
úvodu se nám děti předvedly po třídách
na pódiu, kde byly vždy ohodnoceny tři
nejzajímavější masky a výběr to byl
opravdu těžký. Vyhodnoceny byly opět
tři nejpočetnější třídy, které byly
odměněny.
Celé odpoledne se o zábavu postaraly Jana a Katka, které dětem po celou dobu připravovaly různé
soutěže a také disco tance. Nemůžu zapomenout ani na krásné vystoupení paní Krejčí a jejich děvčat
a vystoupení HIP HOPU. V obou vystoupeních účinkovaly děti z Bohuslavic.
Během programu byly i dvě tomboly a snad každý odcházel domů s nějakou drobností.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili této akce. Doufám, že se všichni bavili a
užili si odpoledne i se svými dětmi. Moc děkuji také obětavým maminkám a tatínkům, kteří
pomáhali s organizací, či se jinak podíleli na tomto krásném odpoledni a také sponzorům.
Za Klub rodičů BUBLINA, Kateřina Vitásková
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Finále turnaje ve florbale (ZŠ Bohuslavice)
Po vítězném kole, které se uskutečnilo 16. 12.
2015 v Dolním Benešově se naši žáci 8. a 9. třídy,
zúčastnili 14. 1. 2016 okresního finále v Opavě.
V první řadě bych chtěl podotknout, že ne
zrovna často se naší škole podaří probojovat až do
finálových bojů, za což patří klukům uznání.
V základní skupině jsme se utkali se ZŠ Opava
Mařádkova a ZŠ Opava Kylešovice.
Vstupní zápas se ZŠ Kylešovice jsme bohužel prohráli,
což se nám stalo osudným ve finálovém kole. V následném
zápase jsme dokázali zvítězit 3:1 nad ZŠ Mařádkova a náš tým
postoupil z druhé pozice do finálové skupiny. Tu tvořili ZŠ
Opava Otická, ZŠ Kobeřice a ZŠ Opava Kylešovice. Po prohře
2:9 se ZŠ Otickou jsme následně odehráli vyrovnanou partii se
ZŠ Kobeřice. Dlouho jsme se přetlačovali o konečný výsledek.
Ke konci však už chyběly síly, přeci jen jsme měli tým
s nejmenším počtem střídajících hráčů. Konečná prohra 3:4 pro
nás znamenala konečné 4. místo. Ve skupině se totiž bral
v potaz výsledek zápasu ze základní skupiny a ten jsme se ZŠ Kylešovice prohráli.
Přestože kluci dosáhli zdánlivě jen na
„bramborovou“ medaili, patří jim velká pochvala za
bojovnost, nasazení a chuť po vítězství. Kluci každý
zápas makali na 100%, ať už byl výsledek
jakýkoliv. Čtvrtá pozice v okresním finále je velký
úspěch.
Naši školu reprezentovali: Daniel Skroch,
Adam Ohřál, Dominik Fuss, Michal Škrob, Antonín
Cigán, Vlastimil Burian a Jan Rychvalský. Gratuluji
k úspěchu.
Mgr. Pavel Balcar

Školní družina
Ve čtvrtek 28. 1. 2016 dostaly děti své pololetní vysvědčení a tak jsme se školní družinou jeli
za odměnu na výlet do Městské knihovny Hlučín, kde jsme již tradičně měli objednaný program u
paní knihovnice. Děti se dozvěděly něco nového o knížkách i knihovnách a poté si mohly různé
knihy prohlédnout, zalistovat v nich a klidně se i začíst. Děti, které jsou zde přihlášeny, si knihy i
půjčily.
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V přízemí zámku se nachází prostory na výstavy a my jsme zde navštívili výstavu loutek. Pan
průvodce nám ukázal, jak se loutky vyráběly a jak se vyrábí dnes a také jaké druhy loutek máme.
Byly zde loutky historické a také novodobé. Děti poznávaly figury všech loutek, ať to byly
princezny, vodníci, nebo
Hurvínek.
Po tomto krásném zážitku
jsme potřebovali načerpat
síly, tak jsme se vydali do
nedaleké cukrárny, kde jsme
si dali sladkou odměnu a pak
už jsme museli domů.
Děkuji jak paní knihovnici,
tak panu průvodci za krásný
zážitek a také cukrárně, že
nás vzala pod svou střechu a
také
paní
Monice
Dospíšilové za spoluúčast na
výletě.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Sport
SK Bohuslavice
Výbor Sportovního klubu Bohuslavice oznamuje, že výroční valná hromada se uskuteční v sobotu
12. 3. 2016 v 16,00 v Kasíně na hřišti. Na valné hromadě bude vyhodnocena činnost za minulý rok a
představen plán na rok 2016. Při prezenci se bude vybírat členský příspěvek ve výši 100,- Kč, toto
neplatí pro mládež do 18 let. Zveme všechny členy na jednání valné hromady.
Výbor SK
SDH – Výroční valná hromada
V sobotu 23. 1. 2016 se uskutečnila v sále Obecního domu Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů v Bohuslavicích. Valné hromady se zúčastnilo 56 členů z celkového počtu 105
a starosta obce Mgr. Pavel Dominik.
Na Valné hromadě byly přednesené zprávy o činnosti hasičů, velitele zásahové jednotky, vedoucího
mládeže, vedoucího soutěžních družstev a zpráva o činnosti skupiny hasičů při soutěžích TFA železný hasič.
Ve výboru ukončil činnost p. Milan Steffek, tímto bych mu chtěl poděkovat za jeho aktivitu.
Starostou obecního úřadu byly předány klíče od nového zásahového vozu Mercedes Benz-DA 15.
Také děkují všem občanům a příznivcům hasičů za podporu, kterou nám prokázali a těším se na
další spolupráci v následujícím období.
Antonín Blokša, starosta SDH v Bohuslavicích
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Řádky z ledního hokeje
Hokejisté odehráli v lednu sedm utkání AHL – Amatérské hokejové ligy.
V prvním lednovém zápase se bohuslavičtí střetli s týmem Sharks Zábřeh. Po úvodní třetině,
kdy jsme na hosty doslova vlétli, svítilo na ukazateli skóre 5:0. Druhá třetina nabídla vyrovnanější
hokej a prosadili se jak hosté, tak domácí. Ve třetí třetině jsme přidali ještě další dvě branky a
ovládli tak utkání v poměru 8:1
V příštím zápase jsme se utkali se zatím neporaženým mužstvem Peugeotu Opava. Soupeř se
dostal do vedení v první polovině první třetiny. My jsme však hned po buly dokázali vyrovnat
Davidem Kocurem. Poté se prosadil střelou od modré čáry Tomáš Kocur. Do konce úvodní části hry
soupeř srovnal na 2:2. Po přestávce jsme bohužel hned v prvních minutách druhé třetiny dostali
dvě branky, na které jsme již do konce prostřední části hry nenašli odpověď. Soupeř z Opavy nám
ani v poslední části hry nedovolil zkorigovat skóre a naopak přidal další branku. Po výsledku 2:5
jsme tedy odešli ze zápasu poraženi a Peugeot Opava si zaslouženě připsal 2 body za výhru.
V dalším střetnutí jsme utkali v prestižním a tradičním derby se sousedními Bolaticemi.
Úvodní třetina nám vyšla výborně, ujali jsme se tříbrankového vedení. Ve druhé třetině soupeř
kontroval, ale my jsme znovu odskočili na rozdíl tří branek. Do třetí třetiny vstoupil lépe soupeř z
Bolatic, když se dvěma vstřelenými góly dostal až na jednobrankový rozdíl. Ke konci jsme znovu
odskočili, ale bohužel hned z protiútoku jsme dostali branku na 5:4. Bolatice se nadechovaly k
závěrečnému náporu při hře bez brankáře, nicméně k němu nedošlo, protože jsme vstřelili branku do
opuštěné klece bolatického mužstva. Za konečný výsledek 6:4 si tedy připisujeme důležité 2 body
do tabulky.
Velmi těžké utkání odehráli hokejisté proti soupeři HC Derby Kouty, který má soupisku
prošpikovanou několika bývalými registrovanými hráči. Úvod část střetnutí naznačila, že soupeř si
půjde pro vítězství. Zamkl nás v obranné třetině a přehrával nás. Z několika šancí vytěžil i branky a
tak mezi první a druhou třetinou svítil na ukazateli skóre stav 0:2. V prostřední části hry jsme však
dokázali ze skrumáže kontrovat. Bohužel po velmi pěkné individuální akci útočníka soupeře, kdy
přešel přes všechny naše hráče, položil si i brankáře a skóroval do opuštěné klece, jsme opět
prohrávali o dvě branky. Následně jsme po zalehnutí puku soupeřovým obráncem jeli trestné
střílení, jehož proměnění znamenalo rozdíl jedné branky ve skóre. Do konce druhé třetiny se nám
podařilo po samostatném úniku vyrovnat. Třetí třetina se nesla v duchu snahy hráčů Derby utkání
rozhodnout, ale i přes obrovské šance jsme zásluhou vynikajícího výkonu našeho brankáře již
neinkasovali a připisujeme si velmi cenný bod za konečnou remízu 3:3.
V dalším kole AHL jsme narazili na čtvrtý tým tabulky HC Horní Lhotu. Už začátek zápasu
napověděl, že nás nečeká jednoduchý soupeř. A to se také potvrdilo. Dobře hrající hosté šli také
zásluhou našich chyb do dvoubrankového vedení již po první třetině. Ani v druhé třetině se nám
nedařilo najít recept na hostující obranu a tak hosté přidali další branku a zvýšili už na 0:3. Na konci
druhé třetiny se nám přece jenom podařilo prosadit a Jan Krupa snížil na 1:3. Ve třetí třetině jsme
přidali na aktivitě a po zásluze snížili na rozdíl jediného gólu. Chvíli na to pálil od modré čáry
Tomáš Dominik a vyrovnal stav utkání na 3:3. Bohužel hosté dokázali udeřit i počtvrté a i přes
závěrečný tlak, kdy kotouč doslova poskakoval po brankové čáře, se nám již vyrovnat nepodařilo.
Hosté z Horní Lhoty tak zvítězili 4:3.
Kočka a myš. I tak lze nazvat zápas, ve kterém jsme se střetli s jednoznačně nejlepším týmem
AHL HC MK Klemens. S favoritem jsme dokázali držet krok prvních deset minut. Poté už soupeř
ukázal svou kvalitu v plné síle a v zápase dominoval. Gólový součet na straně hostů se nakonec
zastavil na čísle 12 a tým HC MK Klemens si tak suverénně dokráčel pro výhru 12:1.
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V dalším kole AHL jsme narazili na tým HC Mexiko. Již od úvodu zápasu jsme byli lepším
celkem a vypracovali si brankové příležitosti. Gólový účet zápasu se zastavil nakonec na skóre 7:1,
když soupeř svou jedinou trefu přidal až dvě minuty před koncem utkání.
Hokejisté jsou se 23 body na průběžném 8. místě tabulky.
Výsledky HC Buldoci Bohuslavice:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Sharks Zábřeh

8:1

Branky Bohuslavic: Jan Krupa 3, Milan Pšenica 2, Dalibor Foldyna 2, Filip Kocur.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Peugeot Opava

2:5

Branky Bohuslavic: David Kocur, Tomáš Kocur.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

6:4

Branky Bohuslavic: Jan Krupa 2, Tomáš Pudich 2, Marek Wilpert, Jiří Kocián.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty

3:3

Branky Bohuslavic: Dalibor Foldyna 2, Jakub Kocur.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota

3:4

Branky Bohuslavic: Jan Krupa, Tomáš Dominik.
HC Buldoci Bohuslavice – HC MK Klemens

1:12

Branky Bohuslavic: Jan Krupa.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko

7:1

Branky Bohuslavic: David Kocur 3, Jiří Kocián 2, Tomáš Pudich, Jan Janoš.
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v prosinci:
Út

2.2.2016

20:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Otice

Čt

4.2.2016

20:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Rebels Palestina

Út

9.2.2016

18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť

So

13.2.2016

19:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Viking

Út

16.2.2016

18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Autodíly Pema

Ne

21.2.2016

11:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Markvartovice

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, sestavy a komentáře k zápasům
naleznete také na profilu klubu na sociální síti facebook.
Jiří Kocián
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Volejbalové okénko
Letošní sezónu jsme zakončili turnajem v Bolaticích. Turnaj je
pravidelně pořádán amatérskými hráči z Bolatic a účastní se ho
družstva z okolních vesnic. Týmy jsou rozlosovány do dvou skupin,
a pak podle pořadí ve skupinách hrají o konečné umístění. Utkání
jsou pravidelně vyrovnaná a o vítězi rozhoduje nejen volejbalový
um, ale i štěstí. Letos se nám nepodařilo obhájit loňské čtvrté místo,
jelikož soupeři nás svou kvalitou převyšovali. Po součtu bodů a
uhraných míčů jsme obsadili osmé místo. Ceny pro účastníky turnaje
poskytla obec Bolatice, drobní podnikatelé a místní firmy. Oceněna
byla všechna družstva bez ohledu na umístění. Doufáme, že
v příštím roce se naše hra natolik zlepší, že se budeme ucházet o
vyšší příčky.
V prosinci jsme uspořádali Vánoční turnaj, který jako každoročně
byl otevřen všem, kdo měli chuť přijít a zahrát si volejbal. Každý
hráč si vylosoval pořadí a družstvo se kterým turnaj odehraje. Hrálo se na dva sety systémem každý
s každým. V turnaji nešlo jen o umístění, ale také o pobavení a rozhýbání těl po vánočním
lenošení. Nešlo proto jen o volejbalový um, ale také o nadšení a zápal pro hru. Samozřejmostí toho
turnaje bývá také občerstvení, které vždy připravují hráči volejbalového klubu. Jako každý turnaj
měl i tento své vítěze a poražené. Nakonec ale byli odměněni všichni . O drobné dárky se postarala
obec a spřízněné osoby. Cílem celého turnaje bylo heslo: ,, Dohrát a nezranit se.“ Což se nám
úspěšně podařilo.
Do nového roku přejeme všem nadšencům pro sport hodně zdraví.
Irena Ostárková, DiS
Řádky z házené
Dne 23. až 24. 1. 2016 se zúčastnily starší dorostenky Sokol Poruba – Nikola Steffek, Marie
Janošová – 18 br. a Anna Pudichová 19 br. tradičního mezinárodního turnaje O Pohár Města
Ostravy za účasti TJ Sokol Poruba, DHC Zora Olomouc, MHK Bytča, Yuventa Michalovce.
Děvčata se umístila na krásném 3. místě.

U19

TJ Sokol
Poruba U19

TJ Sokol Poruba
U19

Olomouc
U19

Bytča
U19

Michalovce
U19

37 : 32

30 : 32

27 : 41

94 : 105 -11

2

3

21 : 31

24 : 37

77 : 105 -28

0

4

Olomouc U19

32 : 37

Bytča U19

32 : 30

31 : 21

Michalovce U19

41 : 27

37 : 24

38 : 25

25 : 38

Skóre Rozdíl Body Pořadí

101 : 76

25

6

1

103 : 89

14

4

2
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1. Bohuslavický kvízový večer
V pátek 22. ledna se v obřadní síni obecního domu
uskutečnil první bohuslavický kvízový večer. Do
soutěže se přihlásilo pět týmů (minimálně 1 a
maximálně 5 lidí v jednom týmu) a jejich úkolem bylo
správně zodpovědět otázky z 10 různých okruhů, z
nichž každý obsahoval po 5 otázkách. Tématem
jednotlivých okruhů může být úplně a naprosto
cokoliv, na co si jen vzpomenete, ale i nevzpomenete,
a proto bylo potřeba být ve střehu a očekávat
neočekávané! Jednotlivé okruhy prvního kvízového
večera se týkaly hudby, filmu, historie, známých míst
v okolí, sportu, všeobecného přehledu, aktualit atd.
Celkem na soutěžící čekalo 50 otázek a jedna otázka
bonusová.
Ukázky otázek
1. Aktuální přehled.
Ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze proběhl 4. ledna letošního roku slavnostní koncert k výročí
založení České filharmonie. Kolikáté výročí to bylo?
Odpověď: 120. výročí.
2.
Všeobecné znalosti.
Ve kterém roce byl spuštěn Google? (tolerance +- jeden rok).
Odpověď: 1998.
3.

Zajímavá místa v okolí.

V srdci hlavní hanácké metropole se nachází výstaviště, které každoročně hostí populární
zahradnickou výstavu. Jak se tato výstava jmenuje?
Odpověď: Flora Olomouc.
4.

Dějiny Hlučínska.

Na katastru které obce byl nalezen nejstarší důkaz přítomnosti člověka na Hlučínsku? (Půl bod navíc
za přesný název tohoto důkazu).
Odpověď: Bohuslavice – pěstní klín.
5.

Filmová hudba.

Zaznělo pět hudebních ukázek. Soutěžící hádali ze zvukového záznamu název filmu, ve kterém
hudba zazněla, a z fotky určovali autora hudby.
6.

Hard and heavy.

Kterou světově známou rockovou kapelu pozval Václav Havel v roce 1990 na historicky první
rockový koncert tohoto druhu v ČR?
Odpověď: Rolling Stones.
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České pohádky.

Jak se v pohádce „Byl jednou jeden
král“ jmenoval králův rádce, jehož hrál
Vlasta Burian?
Odpověď: Atakdále.
8.

Tarantinovy filmy.

Napiš aspoň 4 filmy, které režíroval
Tarantino.
Odpověď: Love Birds in Bondage, My
Best Friend's Birthday, Gauneři, Pulp
Fiction: Historky z podsvětí, Čtyři pokoje, Jackie Brownová, Kill Bill, Kill Bill 2, Sin City – město
hříchu, Auto zabiják, Hanebný pancharti, Nespoutaný Django, 8 hrozných.
9. Jára Cimrman.
Přeložte do češtiny: „Ereš pikloš némeči, huňár sczépeň kámoš“.
Odpověď: Piš holoubku piš, brzy zcepeníš.
10. Mistrovství Evropy ve fotbale.
Na mistrovství Evropy 1996 v Anglii jsme se dostali až do finále. Kdo vstřelil jedinou branku ve
čtvrtfinále proti Portugalsku geniálním lobem přes gólmana Portugalska Vítora Baiu?
Odpověď: Karel Poborský.
Chtěli bychom tímto poděkovat starostovi obce a zaměstnancům obecního úřadu za spolupráci při
pořádání prvního bohuslavického kvízu. Děkujeme za možnost kvíz pořádat v obřadní síni obecního
domu i za ceny, které obec věnovala účastníkům.
Protože se první bohuslavický
kvízový večer všem zúčastněným
líbil, již připravujeme další, který
budeme avizovat na obecních
internetových stránkách kolem
Velikonoc. Soutěžící se mohou
těšit na nové okruhy otázek, které
prověří jejich znalosti a přehled.

Ondřej Šebestík, Jan Boček,
Jindřich Kozák, Jiří Kocián
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci únoru 2016
Vitásek Bruno
Vitásková Jana
Ing. Poštulka Jan
Suchánková Anna
Placková Kateřina
Homollová Anna

Skovajsa Jaroslav
Vitásek Arnošt
Kocurová Bernarda
Forgáčová Viktorie
Kubík 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. 278 únor 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. února 2016.
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DANCE FIT
Tančíme každý pátek 18-19 hod.
v kulturním domě Bohuslavice.

Od 26.února 2016
Přijďte si rozpohybovat celé tělo
a přirozeně tak zpevnit všechny svaly.
Společně si zatančíme
a naučíme se základy latinsko-amerických,
exotických karibských tanců
jako je oblíbená Salsa,
Mambo, Bachata a jiné.
Jednorázový vstup 50,- Kč
Permanentka na 10 lekcí 400,- Kč
Vezměte si sebou pití, dobrou náladu
a pohodlné oblečení.
Těší se na Vás Petra a Katka.

