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Vážení spoluobčané,
uzavřeli jsme druhý měsíc roku 2016. Letošní
únor byl o jeden den delší a hlavně se vymykal
svým počasím. V průběhu celého měsíce jen
několikrát klesla teplota pod bod mrazu a
průměrné denní hodnoty byly všechny dny nad
nulou. Nelze se divit, že i když několikrát
zasněžilo, sníh se nikdy neudržel a také led na
rybnících roztál. Nejteplejší bylo pondělí 22.
února, kdy měla průměrná denní teplota
hodnotu 12,1 stupňů a nejvyšší denní se
vyšplhala na 15,2 stupně Celsia. Konec měsíce
přece jen došlo k ochlazení a zima ukázala, že
to ještě nevzdává.
V únoru zasedala rada obce na svém
pravidelném jednání a konalo se první zasedání
zastupitelstva v letošním roce. Na veřejné
schůzi se projednaly a schválily největší
investiční akce roku 2016. Na prvním místě se
jedná o celkovou opravu ulice Okružní.
V současné době je hotová projektová
dokumentace, která je k nahlédnutí na obecním
úřadě. V březnu a dubnu se provede
monitorování kanalizace a následně její oprava.
V severní části, od ulice Opavské k napojení na
Polní, se vybuduje nová kanalizace v délce cca
80 metrů. Od měsíce května počítáme s opravou
povrchu vozovky a vybudování nového
chodníku, který povede na západní straně ulice.
Jedná se o finančně i pracovně náročný projekt.
Zároveň, bych chtěl požádat o trpělivost a
toleranci v době oprav.
Koncem měsíce se začal bagrovat potok od
konce vydláždění na ulici Družstevní k Ženichu.
Další oprava potoka, tentokrát na opačném
konci obce je naplánována na letní měsíce.
Zastupitelstvo schválilo také podání žádosti o
dotaci na opravu břehů a odbahnění
Špakovského rybníku. V současnosti je
dokončována projektová dokumentace. Pokud
budeme úspěšní, provedly by se práce na konci
[Zadejte
text.]
roku
a v roce
následujícím. Jednalo by se o dílo
za několik milionů korun.

Začátkem uplynulého měsíce nám hasiči pochovali
basu a ukončili plesovou sezonu. Ta se prezentovala
pěti plesy pro dospělé a dvěma maškarními reji pro
žáky ze školy a děti ze školky. Účast na těchto
kulturních akcích byla veliká a patří mi poděkovat
všem nadšencům, kteří tyto plesy organizují a
připravují.
Popeleční středa 10. 2. začala čtyřicetidenní postní
období. Čas zklidnění a sebezpytování. Přípravu na
největší svátky roku na Velikonoce. Ty letos
oslavíme již na konci března.
Začátkem roku se konají výroční schůze spolků,
které hodnotí práci za minulý rok a plánují činnost
pro následující období. V březnu se uskuteční valná
hromada sportovního klubu a výroční schůze
myslivců, zahrádkářů a Bohuslavického oříšku.
V následujícím měsíci se uskuteční 2. Bohuslavický
kvíz, velmi zajímavá soutěž pro všechny generace.
Naše nejmenší čeká 9. března zápis do mateřské
školy. Hokejisté ukončili v únoru základní část
soutěže Amatérské hokejové ligy krásným 6. místem
a v březnu je čekají souboje play off. Fotbalisté
sehrají několik přípravných utkání a poslední neděli
v měsíci zahájí jarní sezonu. Přeji všem hodně
úspěchů v soutěžích.
Máme před sebou poslední zimní zároveň první jarní
měsíc. Všude okolo nás je vidět jak se příroda
probouzí, kvetou sněženky kočičky a lísky. Zvěř a
ptactvo zvyšují svoji aktivitu a chystají se na příchod
další generace.
Prožijme předjaří v klidu a duševní pohodě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 15. jednání rady obce Bohuslavice dne 9. 2. 2016
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Návrh dodatku pro rok 2016 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě s firmou ARRIVA MORAVA, a.s..
Výsledky hospodaření za období I. - XII. 2015.
Výběr daní za období 01/2016.
Informace o investičních akcích, opravách majetku obce. Hasičská zbrojnice, dům č. p. 235, dům č.
p. 482 a parcela 920/27, ulice Okružní.
Vyhlášení dotace na odbahnění rybníků.
Kulturní a sportovní akce v únoru a březnu 2016.
Termín setkání seniorů Bohuslavic 2016 – 21. 4. 2016.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné schválila:
Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2015
Licenční smlouvu s OSA na veřejné provozování hudební produkce.
Smlouvu o právu provést stavbu na provedení přípojky vody v pozemku parc. č. 2604 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 2288.
Příkazní smlouvu s ENERGY BENEFIT CENTRE na zpracování žádosti o navýšení dotace.
Snížení energetické náročnosti objektu základní školy a mateřské školy v obci Bohuslavice
včetně výměny zdroje vytápění.
Příkazní smlouvu s ENERGY BENEFIT CENTRE na zpracování žádosti o navýšení dotace.
Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken.
Monitoring Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 –
2017 za rok 2015.
Pokácení vrby u rybníka na ulici Poštovní a 10 ks stromů na ulici Chuchelnické.
Pronájem sálu KD ke cvičení.
Cenovou nabídku na zřízení elektrické přípojky k domu č. p. 482.
Cenovou nabídku na pořízení sněhových zábran na střechu ZŠ a MŠ Bohuslavice – pavilon
odborných učeben.
Nákup odchytové techniky na psy.
Téma kalendáře obce Bohuslavice na rok 2017 „Příroda Bohuslavic“.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 23. 2. 2016 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph. D., Robert Lasák a Bc. Andrea
Matýsková konstatuje, že na dnešním 10. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů
obecního zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni. Ing. Tomáš Gruň, Jan Manusch. Obecní zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 10/1 a) schválilo:
Doc. RNDr. Radka Kučeru, Ph. D., Roberta Lasáka a Bc. Andreu Matýskovou za členy návrhové
komise, Ing. Tomáše Gruně a Jana Manusche za ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva
obce Bohuslavice.
usnesením č. 10/1 b) schválilo:
Program 10. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 10/1 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XII./2015. Celkové příjmy za 01-12/2015
činily 24 478 262,29 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 222 399,66 Kč,
zůstatek z roku 2014 ve výši 7 546 049,67 Kč a splátka úvěru ve výši –
1 000 000,- Kč.
Celkové příjmy vč. financování za 01-12/20165 činily 31 246 711,62 Kč. Celkové výdaje za 0112/2015 činily 26 175 844,18 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši 5 070 867,44 Kč, z
této částky činil zůstatek na běžném účtu 2 372 126,21 Kč, na účtu za domovní odpad 22 355,- Kč
a na účtu u ČNB 2 676 386,23 Kč.
usnesením č. 10/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1/2016 bez výhrad.
usnesením č. 10/1 e) schválilo:
Výsledky inventarizace za rok 2015.
usnesením č. 10/1 f) schválilo:
Výši odměn členů zastupitelstva obce Bohuslavice od 1. 2. 2016.
Místostarosta
7 900,- Kč
Člen rady
1 550,- Kč
Předseda výboru nebo komise
1 250,- Kč
Člen obecního zastupitelstva
570,- Kč
usnesením č. 10/1 g) schválilo:
Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby v linkové dopravě mezi obcí Bohuslavice jako
objednatelem a ARRIVA MORAVA a. s. jako dopravcem.
usnesením č. 10/1 h) schválilo:
Název místní komunikace Severní. Na parcelách parc. čísel 920/18, 706/4, 920/21, 707, 577, 2465,
a na části parcel parc. čísel 920/14, 2771.
usnesením č. 10/1 i) schválilo:
Záměr na vypracování Změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice.
usnesením č. 10/1 j) schválilo:
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP–12–8015762/VB002 mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02, zastoupenou panem Janem Ondrušem, Luční 463/2, 747 18 Píšť jako stranou
oprávněnou.
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP–12–8017276/VB002 mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02, zastoupenou panem Janem Ondrušem, Luční 463/2, 747 18 Píšť jako stranou
oprávněnou.
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Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP–12– 8018437/VB002 mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice jako stranou
budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
zastoupenou panem Janem Ondrušem, Luční 463/2, 747 18 Píšť jako stranou budoucí oprávněnou.
usnesením č. 10/1 k) schválilo:
Podání žádosti o dotaci na opravu břehů a odbahnění Špakovského rybníku.
usnesením č. 10/1 l) schválilo:
Provedení výběrového řízení na opravu kanalizace na ulici Okružní výběrovou komisí ve složení
Petr Herudek, Radek Kotzur a Ing. Ondřej Mokrý. Pověřuje starostu podpisem SOD.
Provedení výběrového řízení na opravu povrchu komunikace Okružní firmou Recte s. r. o. Pověřuje
starostu podpisem SOD.
usnesením č. 10/1 m) schválilo:
Následující menší investiční akce.
Oprava potoka I. etapa – na Ženichu, II. etapa – točna.
Vybudování manipulační plochy v areálu SK Bohuslavice u ulice Sokolská v rozsahu maximálně
100 m2.
Vybudování tréninkové plochy pro SDH Bohuslavice v areálu SK Bohuslavice v rozsahu
maximálně 100 m2.
Opravu ulice Opavská parc. 126.
Opravu nádvoří hasičské zbrojnice
Zakoupení herních prvků na dětská hřiště v obci.
Zpevnění povrchu části ulic Lesní, Severní, Školní a Polní.
Prodloužení vodovodu a kanalizace na ulici Severní a Polní.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 10/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 10/2 b) Informaci o příjmu daní v roce 2016.
č. 10/2 c) Informaci o přípravě Změny č. 1 ÚP Bohuslavice.
č. 10/2 d) Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2015.
č. 10/2 e) Informace o žádostech o dodatečné dotace.
č. 10/2 f) Informace o plánovaných menších investičních akcích.
č. 10/2 g) Informaci o prodeji a darování pozemků obci.
č. 10/2 h) Aktuální stav jednání o parcelách u KD s ÚZSVM a parcelách ze SPÚ.
č. 10/2 i) Výroční zprávu SOH za rok 2015.
č. 10/2 j) Přípravu prodeje inventáře z domu č. p. 235 formou veřejné aukce.
č. 10/2 k) Informace z jednání rady obce dne 13. 1. a 9. 2. 2016.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Vyúčtování dotace nad 50 tis. Kč poskytnuté v roce 2015
SK Bohuslavice
Celková dotace
Čerpání dotace
Spotřeba materiálu sportovního

300.000,-8.912,--
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Spotřeba materiálu na údržbu – hnojivo, stromy
Spotřeba materiálu na údržbu – lajnování vápenec
Spotřeba materiálu na údržbu – drobné opravy
Spotřeba materiálu – provozní materiál (čistící prostředky, kancel. potř. atd.)
Opravy a údržba nemovitého majetku – např. úklid poměrná část, lajnování
Spotřeba PHM
Spotřeba elektrické energie, plynu, vody – poměrná část
Cestovní náhrady – doprava žáků a dorostenců
Ostatní služby – nájmy - tělocvičny, hřiště s umělým povrchem
Ostatní služby – doprava autobusy na utkání
Ostatní služby – provozní
Odměny za lajnování
Odměny trenérů (minižáci, žáci, dorost)
Celkem čerpáno

20.629,-2.283,-23.889,-9.440,-21.089,-21.585,-36.539,-14.410,-12.593,-27.810,-51.921,-2.300,-46.600,-300.000,--

Celkové příjmy SK Bohuslavice činily

674.280,-

SDH Bohuslavice
Celková dotace
Čerpání dotace
Nákup soutěžního stroje
Výroba plošiny
Materiál – hadice, helmy
Celkem čerpáno
Farnost Bohuslavice
Celková dotace
Čerpání dotace
nový elektrický rozvaděč
Celkem čerpáno

106.500,-70.000,-9.502,-26.998,-106.500,--

100.000,-100.000,-100.000,-Mgr. Pavel Dominik, starosta

Sběrné místo
Od měsíce února je ve zkušebním provozu sběrné místo v areálu bývalého zemědělského družstva.
Prozatím zde bylo možné odevzdat elektrozařízení (televizory, ledničky, pračky atd.). Od měsíce
března se odběr odpadu rozšíří o autobaterie, zářivky (nerozbité!), oleje a barvy. Odběr uvedeného
odpadu bude možný v pracovní dny po dohodě s technikem obce. V sobotu od 10,00 do 11,00 po
předchozí telefonické domluvě. Telefonní číslo 602322504.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Přeplatky a nedoplatky vodné a stočné 2015
V průběhu měsíce ledna 2016 obdržely domácnosti v naší obci do svých poštovních schránek
vyúčtování vodného a stočného za rok 2015 se splatností do 29. 2. 2016. Obracíme se na občany,
kteří doposud neuhradili doplatky za vodné 2015, aby se dostavili na obecní úřad k úhradě doplatku,
případně doplatek uhradili převodem ze svého účtu. Zároveň žádáme občany, kteří mají přeplatek na
vodném a stočném za rok 2015, aby se dostavili na obecní úřad k vyzvednutí přeplatku. Našim
počítačovým programem bohužel nelze přeplatky za rok 2015 převést do záloh na rok 2016.
Děkujeme za pochopení.
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Povolování kácení dřevin
Tímto článkem informujeme občany o povolování kácení dřevin, kde došlo již před více než rokem
ke změnám. Na přechodnou dobu 1 roku nemuseli občané podávat žádost o povolení ke kácení
stromů, pokud rostl strom na oploceném pozemku a obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad
zemí byl více jak 80 cm.
Vyhláška však byla znovu novelizována a o vydání povolení ke kácení dřeviny (pokud je
obvod kmene stromu více jak 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí) je nutné požádat
obecní úřad. Povolení není potřeba žádat na pokácení ovocných stromů.
Bližší informace k povolení kácení dřeviny podáme na obecním úřadě.
Důležité upozornění - Změna č. 1 Územního plánu Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém zasedání 23. 2. 2016 záměr na vypracování
Změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice. Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem na pořízení
změny Územního plánu Bohuslavice, aby své žádosti na pořízení změny podali na Obecní úřad
Bohuslavice nejpozději do 30. 4. 2016.
Karla Krupová

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Den bezpečnějšího internetu
Již po druhé se naše škola snaží vytvářet lepší a
bezpečnější internet pro všechny. Stejně jako každý
únor, i v roce 2016 pořádá síť INSAFE/INHOPE s
podporou Evropské komise Den bezpečnějšího
internetu – ve více než 100 zemích, den věnovaný
bezpečnějšímu a odpovědnějšího využívání on-line
technologií a mobilních zařízení zejména u dětí a mladých lidí.
Letos připadl tento den na 9. února. Připojili jsme se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2016.
Přehled organizací, které se zapojili do soutěže v rámci bezpečného internetu, najdete na těchto
stránkách http://www.saferinternet.cz/sid-2016/630-soutez-a-seznam-zapojenych-organizaci.html.
V rámci Dne bezpečnějšího internetu proběhli na celé naší škole v týdnu od 7. 2 do 11.2 prezentace
na téma pravidla chování na internetu, zaměřili jsme se na téma kyberšikana, kyberstalking a
kybergrooming. Prezentace si v rámci IaKT přichystali žáci 8. a 9. třídy.

Mgr. Karla Poštulková
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Preventivní besedy
V říjnu 2015 se konala pro žáky 4. třídy druhá část
korekčního programu pro nápravu vztahů ve třídě pod
vedením Mgr. Lukáše Grochala, pracovníka organizace Bílý
nosorožec, o.p.s. V tomto programu budeme nadále
pokračovat.
Ve dnech 16. 12.
2015 a 12. 2. 2016
se uskutečnily pro
žáky naší školy
preventivní besedy
s Policií ČR, které vedla nprap.Bc. Pavla Welnová. Žáci 1.
stupně se účastnili besedy na téma Policejní pohádky, četli si
společně příběhy ze stejnojmenné knihy a následně probírali
témata přečtených příběhů. Měli také možnost si na vlastní
kůži vyzkoušet policejní pouta, policejní čepice. Největší
úspěch u dětí mělo snímání otisků prstů a dlaně.
Žáci 2. stupně se
zabývali tématem
dodržování zákonů
a
trestní
odpovědnosti.
Objasnili si pojmy
jako jsou přestupek,
trestný čin, trestní
rejstřík,
trestní
zákoník
aj.
Společně
se
zamýšleli nad různými případy z policejní praxe přednášející.
Mgr. Andrea Kupková, školní metodik prevence

Pololetní výšlap na Pustevny
Také letos jsme 26. 1. podnikli se 4. třídou pololetní
výšlap. Tentokrát na Pustevny. Po absolvování cesty
autobusem nás čekala jízda lanovkou nahoru, ze
které měly děti velký zážitek. Následovala návštěva
tamního bufetu, abychom se posilnili. Dále naše
cesta vedla do Ledového království, kde jsme se
kochali nádhernými výtvory z ledu. Potom jsme se
vydali na Vyhlídku a k Radegastu. Zpáteční cestu
jsme volili po tzv. Knížecí cestě pěšky. Domů jsme
se vrátili kolem páté hodiny plni nových zážitků.
Mgr. Irena Václavková
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Valentýnské lyžování
I přes nepřízeň lyžařských podmínek proběhl v
pátek 12. 2. 2016 již 4. ročník „Valentýnského
lyžování“. Opět jsme se vydali na Vaňkův kopec.
Dětem však ne zrovna nejlepší podmínky nevadily a
lyžování si všichni užívali. Nemohly chybět také
„Valentýnky“, které k tomuto dni určitě patří.
Spokojeni jsme se po odpoledním lyžování vrátili
domů.
Mgr. Irena Václavková, Mgr. Monika Valachová

Lyžařský výcvik 6. a 7. třídy
Ve dnech 1. – 5. února 2016 se žáci 6. a 7. třídy
ZŠ
Bohuslavice
zúčastnili
lyžařského
výcvikového kurzu, který se konal ve Velkých
Karlovicích v Beskydech. Zde byli žáci
ubytováni v Horském hotelu Kyčerka a lyžovali
v nedalekém Ski areálu Kyčerka. Někteří žáci
s lyžováním teprve začínali, ostatní se
zdokonalovali. Sněhové podmínky byly
vzhledem k letošní zimě velice dobré.
Sjezdovky byly pokryty dostatečnou vrstvou
sněhu a dobře upraveny. Žáci využívali všech
typů sjezdovek, které Ski areál nabízel. Dokonce nám ke konci pobytu nasněžilo. Kromě
praktických dovedností se žáci také seznámili s pravidly chování lyžařů na sjezdovce. Večery měli
žáci možnost trávit společně v prostorách hotelu, kde utužovali kolektivní vztahy mezi sebou.
Závěrečný večer byl věnován maškarnímu plesu s diskotékou.
Mgr. Martina Mimlichová
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Seznamovací ples pro rodiče
Vážení rodiče a přátelé MŠ a ZŠ,
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za to, že jste přišli na Seznamovací ples pro rodiče, a
tím jste podpořili jak děti z Mateřské školy, tak i děti ze Základní školy. Díky Vám můžeme dopřát
něco nového dětem do školky i do školy.
Zvláštní poděkování patří těm, kteří se podíleli na organizaci i na programu plesu. Atmosféra na
plese byla velice příjemná, pěkně jsme se pobavili a seznámili s novými rodiči a přáteli MŠ a ZŠ.
Tímto se nám splnilo to, co jsme si přáli při myšlence uspořádat tento ples.
Velice si toho vážíme a doufáme, že se přijdete pobavit na další rodičovský ples.
Členové klubu rodičů při MŠ a ZŠ a kolektiv MŠ
Maškarní ples Mateřské školy
Dne 10. 1. 2016 se uskutečnil tradiční ples pro
děti z Mateřské školy, tentokrát pod názvem
Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Program plesu
byl opět velice bohatý a zajímavý a to díky paní
Janě Pchálkové a Katce Bachroníkové. Velké
díky patří také maminkám a tatínkům, kteří
nám vypomohli s uspořádáním tohoto plesu a
s prodejem
občerstvení.
Musíme
také
poděkovat naším milým seniorkám, které nám
vždy s ochotou vypomůžou s prodejem. Velice
si vážíme toho, že máme tak obětavé rodiče a prarodiče. Děti si maškarní ples užily a každý si domů
odnesl alespoň jednu výhru. Masky dětí byly opět vypracované do nejmenších detailů. Děti ze
školky předvedly několik tanečků a za ty byly odměněny velkým potleskem, ale také drobným
dárečkem. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli se spolu s dětmi pobavit.
Další kulturní akcí, které jsme se zúčastnili, bylo divadelní představení „ O blýskavém prasátku“ v
loutkovém divadle v Ostravě. Děti byly velice nadšené z celé atmosféry a představení se jim velice
líbilo. Musíme také děti pochválit za to, jak pěkně se v divadle chovaly.
Kolektiv MŠ

Březen 2016

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 279

Stránka | 10

Vyhodnocení dotazníkového šetření v mateřské škole Bohuslavice
V naší mateřské škole proběhlo v měsíci únoru dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit úroveň
předškolního vzdělávání, vybavenost prostorů MŠ a celkovou spokojenost dětí a rodičů. Dále jsme
zjišťovali návrhy, nápady a inspirace pro další efektivní spolupráci rodiny a mateřské školy.
Z dotazníků vyplývá, že rodiče jsou všeobecně s mateřskou školou spokojeni. Současné vybavení
mateřské školy i zahrady je na dobré úrovni, rodiče navrhují zastínění zahrady a posezení pro děti
vzhledem k navýšení počtu dětí. Velmi kladně byly hodnoceny aktivity a činnosti probíhající ve
třídách i mimo prostory mateřské školy stejně jako kvalita vzdělávací práce pedagogů. Ostatní
správní zaměstnanci byli ohodnoceni za vstřícný přístup a čistotu všech prostorů mateřské školy i
jejího okolí.
Pedagogové uvítali inspirace a další návrhy na další aktivity, výlety a zájmové kroužky. Naší snahou
je, aby se děti v mateřské škole cítily co nejlépe, a to se nám dle dotazníkového šetření daří téměř u
všech dětí po běžné adaptaci na nové prostředí.
Zamýšlíme se nad návrhy rodičů na odborné přednášky např. psychologa, logopeda, fyzioterapeuta
či speciálního pedagoga a uvítáme iniciativu a pomoc rodičů při realizaci přednášek. Zaměstnanci
mateřské školy jsou se současnou spoluprací rodičů velmi spokojeni a budou se snažit tyto vztahy i
nadále podporovat a rozvíjet.
Chtěla bych tímto poděkovat rodičům za ochotu a vstřícnost při vyplňování dotazníků, které
pomohou zaměstnancům mateřské školy posouvat se dál správným směrem v jejich profesi.
Vedoucí učitelka MŠ, Bc. Lenka Pachulová

Školní družina
Valentýnský dort
Letošní valentýnský dort
jsme pekli v předstihu a to
již 8. 2. 2016. Začali jsme
těstem, které jsme šlehali,
připravili jsme si formy a
pekli jsme. Další den jsme
uvařili puding a poté jsme
šlehali krém. Korpusy jsme
překráli, naplnili a pak jsme
je poskládali do pater. Závěr
patřil marcipánu, který jsme
nabarvili a pak jsme ho
vyváleli a vykrajovali tvar
srdíček.
Všechny
děti
vydržely a neujídaly, za
odměnu vylízaly všechen zbylý krém. Dort jsme nechali vychladit. Ve středu jsme si udělali
slavnostní hostinu a náš krásný dort jsme sezobli jako malinu. Děti se už těší na naše další
kulinářské kousky.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
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Knihovna
Statistika čtenářů od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období: 159
Z toho registrovaní uživatelé do 15 let: 78 nad 15 let 81
Počet knih k 31. 12. 2015 – 3 093, z toho krásná literatura 3 050, naučná 553, úbytky 510 knih
Počet exemplářů docházejících periodik: 12 (Květy, Dům a zahrada, Pěkné bydlení, Praktik,
Historie, Země světa, Hlučínsko, IN, ABC, Kačer Donald, Sluníčko, tvořivý Amos)
Počet vypůjček k 31. 12. 2015 – 4 143 knih
Projekt „Čtení pomáhá“ i nadále v tomto roce pokračuje. Každý školák, který se zapojí do
projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih 50,- Kč, které věnuje na jeden
z nominovaných charitativních projektů. Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenáře. V
každé kategorii je k dispozici 120 knih k výběru a stále se doplňují. Cílem projektu je spojit potěšení
ze čtení s radostí a pomoci druhým. Více informací na adrese: www.ctenipomaha.cz.
V naší knihovně patří mezi nejvíce zapojené do projektu žáci 5. třídy (Heidutzková Ester,
Herudková Marie, Szturzová Aneta, Kudělková Nikol, Kudělková Natálie, Tkačík Tomáš, Tulis
Martin). Tímto chci poděkovat nejen těmto čtenářům, ale i ostatním, kteří jsou do projektu
přihlášení, a věřím, že se co nejdříve zapojí i ostatní. Vždyť čtení je úžasná zábava.
Marie Miková

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 a fanoušky fotbalu na
první zápas jarní části sezony, který se odehraje na našem hřišti v neděli 27. března proti týmu
Darkoviček.
Výbor SK
Řádky z ledního hokeje
Hokejisté v únoru odehráli posledních 6 utkání základní části AHL a osmifinále soutěže.
Deset gólů, spousty šancí a vyrovnaný hokej až do konce. I takhle by se dal shrnout zápas, ve
kterém se střetly Bohuslavice s Oticemi. Gólový účet hned v úvodu utkání otevřel Filip Kocur, hosté
ale vzápětí vyrovnali. Ještě před první sirénou jsme si vedení vzali zpět, když se prosadil Jan Krupa
a zvýšil na 2:1. Druhá třetina nabídla opět vyrovnaný hokej a dvě branky na obou stranách. Do
třetího dějství se vstupovalo za stavu 4:3 pro bohuslavické. Otice ale, tak jako v celém zápase,
dokázali vždy na vedoucí gól rychle odpovědět a nebylo tomu jinak ani ve třetí části, kdy vyrovnaly
stav utkání na 4:4. Bohuslavicím se ale přece jenom podařilo odskočit na rozdíl dvou branek a ten
už nepustili. Připsali jsme si tak připsali důležitou výhru 6:4.
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V dalším utkání se bohuslavičtí střetli s HC Rebels Palestina. První třetina nám vyšla na
výbornou a po gólech Foldyny a Filipa Kocura jsme vedli 2:0. Bohužel ve druhé třetině jsme
vyhořeli a soupeř 5 góly otočil doposud dobře se vyvíjející zápas. Rebels ve třetí části přidal ještě 3
branky a zvítězil zcela zaslouženě 8:2.
V následujícím utkání se v tradičním derby utkaly týmy Bohuslavic a Píště. V první třetině se
hrál vyrovnaný hokej, ale byli jsme to my, kteří se ujali vedení 1:0. Druhá třetina přinesla 5 gólů, z
toho trefy bohuslavického Krupy a hráče Píště Lizáka byly vskutku výstavní. Třetí dějství se už
neslo čistě v naši režii, když jsme vstřelili 4 branky. Soupeř na konci už jen upravili výsledek utkaní
na konečných 8:3.
Následující utkání hokejisté hravě přehráli tým HC Viking. Celý zápas měli bohuslavičtí
jasnou převahu, která byla přetavena i do branek. Celkový účet střetnutí se zastavil na skóre 9:3 pro
Bohuslavice.
Bohuslavické hokejisty následně čekal předposlední zápas základní části AHL, ve kterém
přivítali hokejisty HC Autodíly Pema. Do zápasu jsme vstoupili lépe my, když se prosadil Foldyna.
Po zásluze se však prosadili také hosté a srovnali tak na 1:1. Bohuslavickým se podařilo odskočit na
rozdíl dvou branek až v závěru druhé třetiny, kdy se v rozmezí jedné minuty prosadili Pudich a
Foldyna. Ve třetí části jsme přidali ještě čtyři branky a zvítězili tak 7:2.
V posledním zápase základní části nastoupili bohuslavičtí proti týmu HC Lipina
Markvartovice. Oba týmy dělil od sebe pouhý bod a tak vítěz by si zajistil páté místo v konečné
tabulce. Začátek utkání nabídl vyrovnaný hokej a šance na obou stranách. Pár minut před první
sirénou se ale radovali bohuslavičtí, když se do úniku dostal Tomáš Pudich a bekhendovou kličkou
nedal gólmanovi šanci. Druhá část vyšla lépe soupeři, který třemi góly otočil vývoj utkání. Nám se
povedlo snížit na rozdíl jedné branky zásluhou Ondřeje Kubíka. Pak zápas plný emocí okořenil
dokonce i pěstní souboj. Do třetího dějství jsme nastoupili se snahou vyrovnat stav utkání, ale
soupeřův gólman dlouho odolával náporu Buldoků. Až do poloviny třetí části, kdy se do šance
dostal Foldyna a pohotově vyrovnal na 3:3. V zápase už gól nepadl a tak bohuslavičtí v posledním
zápase uhráli cennou remízu 3:3, ale zůstali bohužel v tabulce těsně za svým soupeřem.
V základní části jsme se tedy umístili na velmi pěkném 6. místě v tabulce, která čítá 24
mužstev. Mužstva v tabulce nad námi a kolem nás jsou opravdu kvalitní, vždy mají ve svém středu
bývalé vynikající registrované hokejisty a tak je pro nás mnohdy svátek se proti takovým hokejistům
postavit a změřit s nimi své síly.
V osmifinále letošního Play-OFF AHL jsme narazili na HC Monako, které v předkole
rozdrtilo HC Mexiko v poměru 11:1. Bilance vzájemného zápasu v základní části byla na straně
bohuslavických, když jsme vyhráli 4:3. I tentokrát se hrálo ve velkém tempu s šancemi na obou
stranách. Do zápasu soupeř doslova vlétl a dokázal si vytvořit několik slibných šancí, avšak našeho
gólmana nepřekonal. Poté vybídl Foldyna ke skórování Davida Kocura a ten se střelou z první
nemýlil, 1:0. Odpověď hráčů Monaca na sebe nenechala dlouho čekat a bylo srovnáno. Před koncem
první třetiny strhl opět vedení na naši stranu Tomáš Pudich. Druhá část se ukázala jako zlomová.
Monako nejprve srovnalo na 2:2 a poté otočilo vývoj utkání na 3:2. Bohuslavičtí se nevzdali a
brankou Jiřího Kociána srovnali krok. Rozhodující moment zápasu přišel na konci druhé třetiny.
Nedáš, dostaneš. Mohli jsme dokonat obrat, ale ani z dorážky jsme soupeřova gólmana nepokořili.
A tak soupeř trestal. Po chybách v naší obraně strhl vedení na svou stranu, 4:3. Bohužel v poslední
třetině jsme fyzicky odpadli a soupeř přidal další dvě branky a zaslouženě postoupil do čtvrtfinále
Play-OFF.
Pro bohuslavické hokejisty tak tímto střetnutím skončila letošní sezóna AHL, která byla
v pořadí již třináctá.
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Hráčský kádr HC Buldoci Bohuslavice v letošní sezóně 2015/2016:
Hráčský kádr hokejového mužstva HC Bohuslavice čítá celkem 28 hokejistů, z nichž drtivá
většina (20) pochází z Bohuslavic. Tým je pak doplněn o kamarády a kolegy (8) z okolních vesnic.
V minulé a letošní sezóně se do mužstva pevně zapracovaly nové mladé tváře (Tomáš Pudich, Jan
Janoš, Ivo Dominik, Filip Kocur, Martin Miketa) a hned se z nich stali jedni z lídrů mužstva.
Brankáři: Ondřej Valušek, David Tomaka.
Obránci: Ivo Dominik, Tomáš Dominik, Tomáš Kocur, Petr Krupa, Jan Miketa, Michael
Vitásek, Karel Veselý.
Útočníci: Šimon Cigán, Dalibor Foldyna, Jan Janoš, Jiří Kocián, Filip Kocur, Jakub Kocur,
David Kocur, Marek Kocur, Jan Krupa, Libor Kubík, Ondřej Kubík, Martin Miketa, Milan Pšenica,
Tomáš Pudich, Tomáš Riedel, Martin Theuer, Radek Theuer, Roman Theuer, Marek Wilpert.
Konečná tabulka AHL 2015/2016
1. HC MK Klemens
2. HC Peugeot Opava
3. HC Senior Centrum Opava
4. HC Derby Kouty
5. HC Lipina Markvartovice
6. HC Bohuslavice
7. HC Horní Lhota
8. HC Isotra
9. HC Hať
10. AZ Pneu Jaktař
11. HC Monaco Kouty
12. HC Rebels Palestina
13. HC Buldoci Branka
14. HC Autodíly Pema
15. HC Kobeřice
16. HC Sharks Zábřeh
17. HC Bolatice
18. HC Kozmice
19. HC Otice
20. HC Prajz Hlučín
21. HC Sršni Píšť
22. HC Mexiko
23. HC Viking
24. HC Štěpánkovice

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

21
19
18
17
15
15
15
14
14
12
11
16
8
8
8
7
7
6
6
5
9
5
1
1

1 1
1 3
1 4
2 4
3 5
2 6
0 8
1 8
0 9
2 9
1 11
1 6
4 11
3 12
0 15
1 15
1 15
3 14
1 16
2 16
3 11
1 17
1 21
1 21

158:41
135:49
141:72
111:69
112:72
119:94
104:68
130:83
107:81
106:80
99:100
134:69
85:119
107:120
81:112
73:115
88:112
107:141
69:108
72:123
87:113
74:136
65:175
43:155

43
39
37
36
33
32
30
29
28
26
23
23; 31 (-10 bodů)
20
19
16
15
15
15
13
12
11; 21 (-10 bodů)
11
3
3

Výsledky HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Otice

6:4

Branky Bohuslavic: Filip Kocur, Jan Krupa, Tomáš Pudich, David Kocur, Jan Janoš, Dalibor
Foldyna.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Rebels Palestina

2:8
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Branky Bohuslavic: Filip Kocur, Dalibor Foldyna.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť

8:3

Branky Bohuslavic: Jan Krupa 2, Michael Vitásek 2, Marek Wilpert 2, Jan Janoš, Dalibor Foldyna.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Viking

9:3

HC Buldoci Bohuslavice – HC Autodíly Pema

7:2

Branky Bohuslavic: Dalibor Foldyna 3, Tomáš Pudich 2, Marek Wilpert, Jiří Kocián.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Markvartovice

3:3

Branky Bohuslavic: Tomáš Pudich, Ondřej Kubík, Dalibor Foldyna.
Osmifinále AHL:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty

3:6

Branky Bohuslavic: David Kocur, Tomáš Pudich, Jiří Kocián
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.
Jan Janoš, Jiří Kocián
Řádky z badmintonu – ABK Bohuslavice
Bohuslavický badminton open 2016 – (dále jen „BBO“) – 30. 1. 2016
Jako každý rok, tak i tento rok poslední lednovou sobotu uspořádali Amatérští badmintonisté
z Bohuslavic v místní tělocvičně již 5. ročník BBO čtyřher v badmintonu. Tradice náhodného losu
se i pro tentokrát neměnila, tudíž bylo mezi všemi velké očekávání, kdo se ke komu přihlásí a určí
tak dvojici pro sobotní dlouhé odpoledne. Do losování se nakonec zapojilo maximální plný počet 20
hráčů, jak z Bohuslavic, Závady, Dolního Benešova a Mošnova. Turnaj je každým rokem
z hráčského hlediska lepší a lepší a divácká kulisa čím dál tím víc početnější. Jde vidět, že tento
sport je v oblibě.
Celkově vše nejlépe zvládla rodinná dvojice otec a syn Miloš a Lukáš Kušnírovi, kteří porazili ve
finálovém klání pokaždé druhého (již je to 5 rokem) Martina Breuera a Daniela Birtka. Třetí místo
ovládli po tuhém boji Martin
Prchala s Matějem Benkem, kteří
porazili
favority
turnaje
bramborové duo Radim Kocián a
Miroslav Kříž. Všichni účastníci
turnaje
si
odnesli
bohaté
zkušenosti a hlavně každý
nějakou malou hodnotnou cenu.
Za ceny do turnaje mnohokrát
děkujeme všem sponzorům. Již
nyní se znovu těšíme na další
ročník. S pozdravem Amatérští
badmintonisté z Bohuslavic.
Za ABK Bohuslavice Daniel Buhla
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Soustředění SK Bohuslavic na Mokřinkách 11. 2. až 14. 2. 2016
Bylo, nebylo jedno kondiční
soustředění
v rodinném
rekreačním
středisku Bílá Holubice, které se nachází
v obci Moravice – Mokřinky nedaleko
města Vítkov v překrásném prostředí
přírodního parku Moravice v Oderských
vrších v blízkosti Jánských Koupelí a
Kružberské přehrady. Začalo to ve čtvrtek
11. 2. 2016, kdy na startu bylo 21
odhodlaných chlapců a chlapů, kteří už
dopředu věděli, že je nečeká nic lehkého.
Proměnlivé počasí nám během
soustředění docela přálo, tak jsme se
mohli vrhnout do předem určeného tréninkového plánu. Dlouho po příjezdu jsme nelenili a vyrazili
na čtvrteční dvoufázový 13 km trénink, který spočíval v seznámení se s běžeckým terénem. V pátek
dopoledne jsme si naplánovali menší 9 km výběh po krajině a to do obce Kružberk. Byli i jedinci
(Jirka Kocián), kterým tento skoro pořád do kopce výběh nestačil, a musel tudíž běžet okouknout
přehradu, kde se natáčel seriál Velké sedlo. Páteční odpolední dvoufázový trénink jsme si zpestřili
umělkou v nedaleké Hasičské škole a po odpoledním kafíčku i kratším výběhem do Jánských
koupelí. Sobota ráno už byla únava znát, tak jsme trochu ubrali na výbězích a přidali jsme na místní
louce před ubytovnou trochu toho seznámení s míči a spoluhráči. Bylo připraveno menší tréninkové
hřiště s nepříliš střiženou trávou (pozn. P. Urbanský, slíbil, že do příště na tom zapracuje), ale i tak
se dalo na tomto hřišti pracovat a hlavně bojovat o to, kdo třeba bude u večeře obsluhovat všechny
přítomné, ať to není pořád jen a jen na mladých. Bojovnost a touha po vítězství někdy hodně, ale
hodně bolela, někteří nešetřili ani trenéra, tak to musí být… V neděli dopoledne jsme jen doladili
kondici pro jarní část soutěže. Celkem jsme naběhali 42 km v příjemném kopcovitém terénu.
Doufám, že nabraná kondice a tréninkové nadšení vydrží a úspěšně zvládneme všechna mužstva
zbytek jarní sezony, která určitě nebude lehká.
Chtěli bychom závěrem hlavně poděkovat majiteli p. Petru Urbanskému a také hráčům
jménem trenérů za přístup k tréninkovým jednotkám. Děkujeme také za přispění finanční hotovosti
fanouškům bohuslavického fotbalu na doufám úspěšné a nezapomenutelné soustředění v
Mokřinkách.
Sportu zdar a fotbalu zvláště.

Trenéři Daniel Buhla, David Juchelka a Dalibor Vitásek

2. Bohuslavický kvízový večer
Rádi bychom vás pozvali na 2. Bohuslavický kvízový večer, který se bude konat ještě před
Velikonocemi v pátek 18. 3. 2016 od 18:00 v banketce kulturního domu v Bohuslavicích.
Registrovat se a zároveň posílat malovaná vajíčka :) mohou týmy s jedním až pěti hráči, a to na
emailové adrese jindrich.kozak@gmail.com. Těšíme se na vaši účast!
Jindřich Kozák, Ondřej Šebestík, Jan Boček, Jiří Kocián
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Ecentre Vám nabízí elektřinu a zemní plyn z
e-aukcí. Zajistíme nízké ceny energií, 100%
servis
bez
poplatků.
Kontakt:
bretislav.vytisk@partnerecentre.cz,
tel.:
725 586 722, Bohuslavice. Na smluvené
schůzce Vám můžeme porovnat ceny. Tato
nabídka má neomezenou platnost.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2016
Sněhotová Marta
Dominik Bruno
Číž Miroslav
Dedková Josefa
Kocur Josef

Nevřelová Marie
Kocurová Anna
Stoczková Marie
Lehnerová Růžena
Stařinský 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. 279 březen 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2016.
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