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Vážení spoluobčané,
duben nezůstal dlužen své pověsti, takže jsme si
užili velmi pestré počasí, od příjemných teplot na
začátku měsíce až po několikastupňové ranní
mrazíky v poslední dekádě měsíce.
První dubnovou sobotu se konal další ročník
šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2016.
Zúčastnilo se rekordních 184 hráčů. Fotografie
z akce si můžete prohlédnout na obecních
webových stránkách. Děkuji pořadatelům za
organizaci turnaje.
Ve čtvrtek 21. 4. se v kulturním domě konalo
setkání seniorů. V programu vystoupily Vlašanky
a taneční soubor Tworkauer Eiche z polského
Tworkova. Pěkné počasí a vynikající kulturní
program byly zárukou velmi příjemného posezení
našich starších spoluobčanů.
Poslední pátek v měsíci uspořádal Klub rodičů při
MŠ „Pálení čarodějnic“ v prostorách za kulturním
domem. Den poté se v areálu hasičské zbrojnice
konalo pečení makrel. Oba dva dny panovalo
pěkné počasí a tak nebyla nouze o návštěvníky.
V průběhu uplynulého měsíce se instalovaly
zbývající herní prvky na dětské hříště u točny a ve
škole. Třetí dubnovou sobotu se uskutečnil první
letošní svoz velkoobjemového odpadu. Provedlo
se zpevnění povrchu prodloužené ulice Lesní a
Školní, aby byl zajištěn příjezd k novým
rodinným domům. Byla také zakoupena kulatina
na opravu břehu potoka u točny. K realizaci
chceme přikročit v květnu.
Poslední týden v měsíci dubnu nás navštívili hosté
z družební obce Závažná Poruba. Při jednání jsme
se dohodli na dalším pokračování společných
setkání.
V dubnu proběhlo zasedání rady obce a
zastupitelstva.
Rada
schválila
výsledky
výběrového řízení na opravu kanalizace na ulici
Okružní. Ze tří podaných nabídek byla vybrána
firma WOMBAT, která opravovala v loňském
roce kanalizaci na ulici Sokolské a máme s ní
dobré zkušenosti. Výběrového řízení na opravu
povrchu Okružní se zúčastnilo 17 firem.
Nejvýhodnější nabídku podala firma Strabag.
Práce
by měly
[Zadejte
text.] začít ve druhé polovině měsíce
května.

BOHUSLAVICE

Bohužel se nám stále nedaří vyřešit problematiku
pozemků u kulturního domu, které v současné době
patří státu. Bez koupě tohoto pozemku není možné
pokračovat v rekonstrukci interiéru kulturního domu a
také nelze naplánovat celkovou obnovu centra obce.
V květnu si opět připomeneme ukončení druhé světové
války položením květin u pomníku padlých, modlitbou
a vzpomínkou.
Čeká nás také mnoho společenských, kulturních a
sportovních akcí. Na úterý 3. května popřejí
maminkám k svátku děti z mateřské školy. Žáci školy
si připravili oslavu Dne matek na neděli 8. 5. 2016.
Kulturní program začne v 15,00 v sále kulturního
domu. Ve stejný den se bude konat hasičská okrsková
soutěž.
Je tradicí v naší obci, že děti přistupují k prvnímu
svatému přijímání o Svatodušní neděli, letos to bude
již 15. května. O týden později se uskuteční setkání
farníků na zahradě fary.
Spolek Bohuslavický bagr pořádá na školním hřišti
v sobotu 21. května volejbalový turnaj.
Koncem měsíce, v pátek 27. května, uspořádá Klub
rodičů při MŠ Dětský den pro nejmenší.
V průběhu celého května jste zváni na fotbalová utkání
našich družstev, zejména „áčko“ potřebuje podpořit
v bojích o záchranu v soutěži.
Poslední májovou akcí bude průvod na Boží tělo, který
letos připadne na neděli 29. 5. 2016.
Vážení
občané,
máme
před
sebou
jeden
z nejkrásnějších měsíců v roce, Máj – lásky čas.
Užijme si jara v klidu, pohodě a vzájemném
porozumění.

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 17. jednání rady obce Bohuslavice dne 13. 4. 2016
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Vzala na vědomí:
Správu činnosti MÚ Hlučín odboru sociálních věcí a zdravotnictví za rok 2015.
Podmínky soutěže Vesnice roku na rok 2017, účast na semináři.
Výsledky hospodaření za období I. - III. 2016.
Výběr daní za období 01 – 03 /2016.
Návrh Rozpočtového opatření.
Výsledky auditu za rok 2015.
Informace o investičních akcích a opravách majetku: výběrové řízení na opravu ulice Okružní,
dokončení el. přípojky k domu č. p. 482, dotace na odbahnění rybníku, mostek u KD, dětská hřiště,
závora u školy.
Informace o jednání o převodu parcel u KD.
Program v rámci setkání seniorů 2016.
Kulturní a sportovní akce v dubnu a v květnu 2016.
Informace k dopsání Kroniky obce 2015.
Informace o vyhlášené soutěži Putování po Hlučínsku.
Možnosti pořízení informačních tabulí.
Informace ke změně č. 1 Územního plánu

Schválila:
Přijetí cca 15 studentů na letní brigádu.
Odepsání nedobytné pohledávky z roku 2012.
Žádosti o dotace projektů: Hultschiner soldaten a cyklistický závod Bělský okruh.
Instalaci závory do vjezdu školního dvora.
Nákup reklamních předmětů pro potřeby obce Bohuslavice.

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Květen 2016

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 281

Stránka | 4

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 26. 4. 2016 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Ing. Jiří Kocián Ph. D., Radek Kotzur, Bc. Andrea Matýsková
konstatuje, že na dnešním 11. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního
zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni. Ing. Ondřej Mokrý, Daniel Buhla. Obecní zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 11/1 a) schválilo:
Ing. Jiřího Kociána Ph. D. Radka Kotzura a Bc. Andreu Matýskovou za členy návrhové komise, Ing.
Ondřeje Mokrého a Daniela Buhlu za ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 11/1 b) schválilo:
Program 11. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 11/1 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – III. /2016. Celkové příjmy za 01-03/2016
činily 5 175 135,29 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 4 173,54 Kč, zůstatek z
roku 2015 ve výši 5 070 867,44 Kč a splátka úvěru ve výši – 250 000,- Kč. Celkové příjmy vč.
financování za 01-03/2016 činily 10 000 176,27 Kč. Celkové výdaje za 01- 03/2016 činily
3 648 546,61 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 3. 2016 byl ve výši 6 351 629,66 Kč, z této částky činil
zůstatek na běžném účtu 3 476 081,63 Kč, na účtu za domovní odpad 24 003,- Kč a na účtu u ČNB
2 851 545,03 Kč.
usnesením č. 11/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 2/2016 bez výhrad.
usnesením č. 11/1 e) schválilo:
Účetní závěrku obce Bohuslavice sestavenou k 31. 12. 2015.
usnesením č. 11/1 f) schválilo:
Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2015 bez výhrad.
usnesením č. 11/1 g) schválilo:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
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usnesením č. 11/1 h) revokovalo:
Usnesení č. 6/1e ze dne 23. 6. 2015. Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 576/4 „C“ v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína z majetku ÚZSVM do majetku obce Bohuslavice. Návrh na úplatný převod
pozemku parc. č. 576/4 „B“ v k. ú. Bohuslavice u Hlučína z majetku ÚZSVM do majetku obce
Bohuslavice.
usnesením č. 11/1 i) schválilo:
Návrh na úplatný převod pozemku parc. č. 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína z majetku ÚZSVM
do majetku obce Bohuslavice.
usnesením č. 11/1 j) revokovalo:
Usnesení č. 6/1k ze dne 23. 6. 2015. Opravu potoka u točny vybetonováním opěrné zdi nebo
položením betonových „U“ profilů.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 11/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 11/2 b) Informaci o příjmu daní za 1. Q roku 2016.
č. 11/2 c) Informaci o přípravě Změny č. 1 ÚP Bohuslavice.
č. 11/2 d) Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2016.
č. 11/2 e) Aktuální stav jednání o parcelách u KD s ÚZSVM.
č. 11/2 f) Přípravu prodeje inventáře z domu č. p. 235 formou veřejné aukce.
č. 10/2 g) Rozpočet SOMH na rok 2016.
č. 10/2 h) Přehled uskutečněných a plánovaných společenských akcí.
č. 10/2 i) Informace z jednání rady obce dne 15. 3. a 13. 4. 2016.
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Ondřej Mokrý

Daniel Buhla

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 26. 4. 2016

Další informace
Senior klub
Senioři se obracejí na své spoluobčany, kterým z loňské úrodné sklizně zbyly ořechy, a chtěli by je
prodat neloupané, ať dají vědět kterékoli seniorce.
Dále zveme všechny seniory na mysliveckou chatu 19. 5. 2106 v 15.00 hod. na vaječinu. Jako
každoročně je o vše postaráno, jenom si vezměte každý za sebe vajíčka. Těšíme se, že se dobře
pobavíme.
Děkuji Kocurová
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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/.
Naše pěvěcké úspěchy
Mezinárodní soutěž PRO BOHEMIA
V měsíci dubnu byly žačky naší Základní školy přihlášeny Základní uměleckou školou P. J.
Vejvanovského v Hlučíně na mezinárodní soutěž PRO BOHEMIA, která se konala na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě.
Anna Herudková a Monika
Vitásková (8. tř.) reprezentovaly naši školu i obec v oboru
zpěv a to ve druhé kategorii – zpěv 13-15 let. Konkurence
byla obrovská a kvalita na vysoké úrovni, přesto se povedlo
Anně Herudkové obsadit krásné 4. místo a Čestné
uznání. Kromě drobných cen získala obě děvčata hlavně
nové zkušenosti a možná i motivaci pro své studium.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Pěvecká soutěž OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK
Letošní soutěž SVČ Opavský skřivánek proběhla 1.
dubna. Naši školu reprezentovala Eva Ilková ze 4. třídy a
Anna Herudková z 8. třídy. Jako každoročně si zpěvačky
vybraly 2 písničky z Hlučínska či Opavska a zazpívaly bez
hudebního doprovodu před porotou. I když holky
nepostoupily do dalšího kola, odvedly moc pěkný pěvecký
výkon a zaslouží si pochvalu za vzornou reprezentaci naší
školy.
Mgr. Gabriela Prchalová
Sběr papíru
Dne 22. 4. 2016 proběhl již v pořadí druhý sběr papíru
v tomto školním roce. Celkem žáci nashromáždili a
odevzdali 2,589 tun papíru. Na 1. místě se umístila
Anna Kamrádová z 3. třídy, která celkem nasbírala 226
kg papíru. Na 2. místě se umístila Viktorie Kocurová,
také z 3. třídy, která donesla 182 kg papíru a 3. místo
obsadila Monika Vitásková z 8. třídy se 175 kg papíru.
Žáci byli odměněni diplomem, dárečky a sladkou
odměnou. Peníze ze sběru papíru budou použity na
odměny pro žáky. Děkujeme všem, kteří se do sběru
zapojili a tím tak pomáhají chránit životní prostředí. V
příštím školním roce budeme opět pořádat sběr papíru
na podzim a na jaře.
Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Martina Mimlichová
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Den Země – Výstava domácích mazlíčků
Již popáté se v naší škole uskutečnila, v rámci
Dne Země, Výstava domácích mazlíčků.
Počty žáků, vystavující svá zvířátka, narůstají
a tak se letos výstavy se účastnil rekordní počet
– 52 dětí. Vzhledem k velkému počtu byla
zvířata vystavena ve 2 místnostech.V jedné
třídě se mohli žáci seznámit s papoušky,
agamou, šneky, želvami a akvarijními rybkami,
ve druhé zase obdivovali morčata, křečky a
králíčky.
Hlasovali jsme o
nejsympatičtější
mazlíčky – zvítězili :
králík A. Herudkové
a agama P. Šteffka
z 8. třídy. Na dalších
místech se umístili: J. Halfar, N. Kubišová, T. Mokrá a A. Jarolímová.
Všichni mladí chovatelé dostali skvělé ceny, které zajistil hlavní sponzor
akce CANIS – PROSPER. Vážíme si jejich podpory a dárků, které pro děti připravili a proto chci
touto cestou poděkovat p. Hruškové za ochotu a štědrost při sponzorování této akce.
Mgr. Šárka Kupková

Noc s Andersenem
Dne 1. 4. 2016 uskutečnil již 16. ročník
mezinárodní akce k podpoře dětského
čtení nazvané Noc s Andersenem. Probíhal
na mnoha místech Čech, Moravy,
Slovenska, Polska, Slovinska a Ukrajiny.
Na naší škole se do této akce zapojili žáci
4. a 5. třídy. Sešlo se 38 dětí, se kterými
jsme spolu s paní učitelkou Mimlichovou
prožily krásný večer s knihou a o něco
méně krásnější „bezesnou“ noc. Dětem se
však akce moc líbila a těší se na další.
Mgr. Irena Václavková
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Maskot Mrkvoun
6. 4. proběhla na naší škole vzdělávací akce s
maskotem Mrkvounem. Jednalo se o zábavně
vzdělávácí přednášku o ovoci a zelenině, kdy
maskot Mrkvoun učil děti 1. až 5. třídy proč je
důležité jíst ovoce a zeleninu. Akce probíhla v
rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, který
je zaměřený na žáky 1. stupně. U dětí se setkala
s velkým ohlasem.
Mgr. Irena Václavková

1. pomoc
V rámci osvojení si základů 1.
pomoci byla pro žáky 1. až 8.
třídy uspořádána dne 15. 4.
přednáška
s
praktickými
ukázkami z oblasti zdravovědy.
Velice zdatně se této ujaly
absolventky zdravotní školy,
nyní
studentky
Slezské
univerzity v Opavě Martina
Štefková s kamarádkou. Věřím,
že si žáci odnesli mnoho nových
vědomostí a schopností.
Mgr. Irena Václavková

Matematický klokan 2016
Letošní mezinárodní soutěž Matematický klokan proběhla v pátek 18. března 2016. Soutěže se
zúčastnili žáci 2. až 9. ročníku. Nejprve žáci začali řešit matematickou část, která byla rozdělena na
čtyři kategorie.
V kategorii Cvrček řešili matematické příklady žáci 2. a 3. třídy, v kategorii Klokánek soutěžili žáci
4. a 5. třídy, v kategorii Benjamín zvládali úkoly žáci 6. a 7. třídy a v kategorii Kadet počítali složité
matematické příklady žáci 8. a 9. třídy. V kategorii Cvrček mohli žáci dosáhnout maximálně 60
bodů. V kategoriích Benjamín, Klokánek a Kadet mohli žáci získat nejvýše 120 bodů.
Potom proběhly volné disciplíny, které byly na téma jaro, zvířátka, poznáváme přírodu. Zúčastnili
se i prvňáčci, kteří vybarvovali obrázky s klokanem.
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Vyhodnocení soutěže matematický klokan 2016
CVRČEK
1. MÍSTO

Ema Theuerová (3. třída, 60 bodů)

2. MÍSTO

Štěpán Vitásek (3. třída, 57 bodů)

3. MÍSTO

Ondřej Buček (3. třída, 55 bodů)

KLOKÁNEK
1. MÍSTO

Petra Křístková, Albert Vlček (5. třída, 111 bodů)

2. MÍSTO

Martin Tulis (5. třída, 83 bodů)

3. MÍSTO

Aneta Lorková (5. třída, 76 bodů)

BENJAMÍN
1. MÍSTO

Eliška Bučková (6. třída, 77 bodů)

2. MÍSTO

Jaroslav Černovský (7. třída, 72 bodů)

3. MÍSTO

Leontýna Holečková (7. třída, 66 bodů)

KADET
1. MÍSTO

Kateřina Prokopová (9. třída, 88 bodů)

2. MÍSTO

Barbora Lehnerová (9. třída, 83 bodů)

3. MÍSTO

Hana Krištofová (9. třída, 77 bodů)

Celkoví vítězové: Petra Křístková, Albert Vlček (5. třída, 111 bodů)
Mgr. Karla Poštulková
Sportovní turnaje ZŠ Bohuslavice
Rovněž i ve druhém pololetí se naši žáci účastní
sportovních soutěží. Po krátké odmlce jsme se opět
přihlásili i na basketbalové turnaje. A tak žáci 6. až 9.
ročníku mohli změřit síly s okolními školami.
8. března se žáci 8.-9. třídy zúčastnili
basketbalového turnaje, jenž se konal v Bolaticích.
Utkali jsme se s místními Bolaticemi, ale i Hlučínem
ZŠ Hornická a Hlučínem ZŠ Tyršová. I když jsme
neuspěli tak, jak jsme si představovali a nakonec
obsadili celkově čtvrtou pozici, zápasy byly vyrovnané
a kluci si mohli zahrát dobrý basketbal.
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Další týden, přesněji 18. března, na turnaj vyrazili hoši 6.-7. třídy. Pro některé to byl vůbec první
turnaj. O to více si cením bojovnosti a zápalu, s jakým do turnaje šli. Utkali jsme se s Hlučínem ZŠ
Rovniny a s Bolaticemi. Přes velké úsilí na nás připadla až celkově třetí pozice. Přesto velké
poděkování patří klukům za pěknou reprezentaci a věřím, že hoši posbírali zkušenosti do příštích let.
Naši školu reprezentovali: Lukáš Mika, Josef Kozák, Václav Cyrus, Jan Halfar, Daniel Piskoř a
Václav Ryška.
Začátek dubna byl ve znamení školních kol ve vybíjené pro žáky 4. a. 5 třídy ZŠ. Jako první
ke svému utkání, které se konalo 12. 4. v Hlučíně, nastoupily dívky. Děvčata nastoupila do všech
svých utkání s chladnou hlavou a samozřejmě vidinou vítězství a dalšího postupu. Všechny zápasy
byly nesmírně vyrovnané. Děvčata v každém zápase sbírala zkušenosti a neskutečně se zlepšovala. I
přesto, bohužel, nedosáhla na vítězství a skončila na krásném třetím místě. Sestava družstva: Petra
Křístková, Marie Herudková, Aneta Szturzová, Klára Dostálová, Ester Heidutzková, Nikol
Kudělková, Natálie Kudělková, Klára Stuchlíková, Markéta Kubíková, Markéta Mučková, Maria
Kozáková a Jana Pudichová. O dva dny později 14.
4. se konalo školní kolo chlapců ve Štěpánkovicích.
Chlapci také bojovali, ale ostatní družstva byla
přece jenom o něco lepší. Konečné čtvrté místo
v nabité kategorii je tak krásným výsledkem.
Sestava družstva: Adam Pašek, Adam Ostárek,
Martin Tulis, Tomáš Tkačík, Kamil Kubík, David
Menšík, Jan Kotzur, Jan Theuer, Jan Grzenia, Josef
Nguyen Long, Vojtěch Plaček a Dominik Pawlik.
Závěr dubna patřil minifotbalu. Dne 22.
dubna naši žáci změřili síly s Dolním Benešovem a
Bolaticemi. Zápas s Dolním Benešovem se klukům
povedl a Benešov porazili 2:1. Dobrý zápas odehrál
Daniel Skroch, Adam Ohřál a v bráně kluky podržel jistý Antonín Cigán. V dalším zápase však už
výrazně scházely síly, kluci totiž hráli bez náhradníků, tedy bez střídání. Zápas skončil jednoznačně
0:7 pro Bolatice. Přesto celková druhá pozice je velmi pěkné umístění. Do finále postoupily Bolatice
z první pozice.
Mgr. Pavel Balcar

Mateřská škola
Návštěva farmy
V polovině tohoto měsíce jsme navštívili farmu manželů
Halfarových. Měli jsme možnost shlédnout různá
domácí a hospodářská zvířátka a dokonce i jejich
mláďátka. Děti byly velice nadšené, protože si mohly
zvířátka pohladit a dokonce se mohly se zvířátky i
proběhnout v jejich výběhu. Zvířátka byla velice
přítulná. Děkujeme manželům Halfarovým za jejich
vstřícnost a ochotu nám umožnit prohlédnout si jejich
farmu.
Kolektiv MŠ
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Dětský ranč v Hlučíně
Ve dnech 18. – 19. 4. jsme navštívili Dětský ranč
v Hlučíně. Pan průvodce, který se nás ujal, nás
provedl celým rančem a velice pěkně dětem
ukázal a vysvětlil, co všechno můžeme na ranči
najít a k čemu vše slouží. Děti byly z prohlídky
velice nadšené. Po krátké přestávce se děti
povozily na konících a mohly si také užít hřiště,
které je součástí dětského ranče. Pobyt na ranči
byl pro děti velmi příjemný a děti dodnes
vzpomínají, co všechno viděly a zažily.
Kolektiv MŠ

Sport
Bolatická „30“
Cílem Bolatické třicítky, konané 9. 4. 2016, za velmi nepříznivých
klimatických podmínek (vytrvalý déšť, blátíčko a teplota okolo 5 stupňů Celsia
- téměř lázně) bylo "UJET TRASU celou a hlavně BEZ POLÁMANÝCH
KOSTÍ". Na čas se tady prostě nejelo.... Tedy až na výjimku závodu celkového vítěze Matěje Lasáka, který trať ujel v čase 1:13:45,2.
Většina přihlížejících (zmrzlých) fandů a normálních bajkerů se domnívá, že
prostě nepochází z této planety......
Právem patří PODĚKOVÁNÍ všem ORGANIZÁTORŮM, kteří se rozhodli
závod nezrušit a šli do toho na plné pecky (závod připravovala skoro
stovka ochotných a příjemných osob).... OBDIV pak
všem zúčastněným ZÁVODNÍKŮM (celkem startovalo
300 milovníků kol), kteří si určitě v některých pasážích
tratě sáhli až na dno, resp. promáčenou a studenou zem
(většina z nich vypadala jako by se vrátili z bahenních
zábalů). VELKÝ OBDIV patří odvážným ZÁVODÍCÍM
DĚTEM za jejich urputnost startovat a zvládnout trasu a to
i přesto, že se jim to rodiče snažili hodně, ale opravdu
hodně rozmluvit...
V dětském závodě na 1,5 km se ve své kategorii umístil:
Hoši 2006-2007 - 6. Vlček Albert s časem
0:05:19.6
V dětském závodě na 2,5 km se ve své kategorii umístil:
Hoši 2004-2005 - 7. Tkačík Tomáš s časem
0:11:07.2
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V hlavním závodě se umístili ve svých kategoriích:
Muži 18-29 let - 15. Riedel Jakub s časem
1:39:05.8
Muži 30-39 let - 46. Češla Petr s časem
2:07:27.7
Muži 40-49 let - 47. Vlček Radek s časem
2:20:54.4
Všem gratulujeme a přejeme další úspěchy.
Papirshow Ostrava
Tak jako každé jaro i letos se opět uskutečnila
mezinárodní soutěž papírových modelů s názvem
Papirshow Ostrava. Třetím rokem se této soutěže
zúčastnil také občan naší obce Jiří Lasák se svými
modely v měřítku 1:100. Tento ročník byl obzvlášť
náročný, jelikož se do Ostravy sjeli skoro všichni
modeláři a autoři modelů v měřítku 1:100. Na
výstavě se shromáždilo okolo 5000 modelů
různých velikostí. Jiří Lasák tak jako každý rok
opět bojoval o nejvyšší příčky a to se mu také
povedlo. Za své modely získal 1. místo v kategorii
nejlepší model
autora Firebox a
2. místo v kategorii malá technika. Další soutěž čeká v Praze
v červenci, snad se podaří opět utrhnout nějaké dobré umístění.
Jiří Lasák
Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti
Jezdíte rádi na kole nebo upřednostňujete pěší turistiku? Letos můžete na Hlučínsku spojit příjemné
s užitečným a zahrát si o zajímavé ceny.
Na období měsíců května - srpna 2016 totiž připravuje Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci se
studentkou Ostravské univerzity v Ostravě, slečnou Barborou Pekárkovou ze Strahovic, soutěž
„Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“.
Celkem bude připraveno 5 tras, které povedou všemi obcemi, městy a spolupracujícími městskými
částmi a obcemi Hlučínska, které mohou účastníci absolvovat na kole či pěšky. Soutěž bude
probíhat ve 2 kategoriích a je určena pro jednotlivce, pár, skupinu či rodiny s dětmi. Soutěžící si
budou moci stáhnout jednotlivé trasy s úkoly z webových stránek www.hlucinsko.com nebo
vyzvednout na informačních centrech v Hlučíně a v Kravařích. Rodiny s dětmi budou mít navíc
pracovní sešit pro děti. Na každé trase bude povinností navštívit zadaná místa, u kterých bude
potřeba se vyfotit a fotografie zaslat na určený e-mail. V prvním ročníku soutěže se bude jednat o
sakrální stavby a dětská hřiště.
Po ukončení soutěže proběhne slosování o ceny v podobě regionálních produktů, poukázek do
sportovních a zábavních center na Hlučínsku, dárkové předměty apod.
Za pomocí hlasování na sociální síti facebook bude ještě vyhodnocena nejhezčí fotka z putování.
Bližší informace a podmínky soutěže naleznete na www.hlucinsko.com a na stránkách obcí
Sdružení obcí Hlučínska.
Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci květnu 2016
Miketová Anežka
Děkánek Zdeněk
Rýpar Karel
Güntherová Růžena

Kubíková Iveta
Dominiková Renata
Ostárek Rudolf

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. 281 květen 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. května 2016.
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