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Vážení spoluobčané,
letošní květen se vyznačoval vyššími teplotami
s menším množstvím srážek. Nejnižší hodnoty
jsme mohli naměřit v polovině měsíce, ale
v jeho závěru vyšplhala rtuť k tropickým
teplotám. Ve druhé polovině jsme začali
pociťovat nedostatek deště. Situace se změnila
v samém závěru, zejména při průvodu Božího
těla, to jsme zažili pravý májový deštík a
bouřky. Naštěstí se nám vyhnuly přívalové deště
s kroupami, jako tomu bylo v jiných částech
naší republiky.
Uplynulý měsíc byl velmi bohatý na
společenské akce. Druhou neděli jsme uctili
památku obětem války položením věnců
k památníkům u kostela a v parčíku u rybníku.
Po mši, sloužené za hasiče, otec Kazimír
požehnal nové hasičské auto a odpoledne se na
hřišti SK konala okrsková hasičská soutěž.
V kulturním domě proběhla besídka dětí ke Dni
matek. O týden později přistoupily naše děti
k prvnímu svatému přijímání. Senioři si na
myslivecké chatě usmažili svatodušní vaječinu.
Akcemi nabitá byla sobota před odpustem. Od
rána probíhal na školním hřišti turnaj ve
volejbale organizovaný místními příznivci této
hry. Zahrádkáři vyrazili na výlet do sousedního
Polska, kde navštívili město Pszczyna. Farní
společenství zorganizovalo obvyklé posezení na
farní zahradě, jemuž předcházelo procesí ke
Struhalovému dubu, kde byl posvěcen nový
obraz Panny Marie. Poslední pátek připravil
klub rodičů při MŠ Dětský den s pohoštěním a
soutěžemi pro děti. Tradiční průvod Božího těla,
tentokrát za deště, zakončil měsíc květen.
V květnu začaly hlavní investiční akce
v letošním roce. Týkají se ulice Okružní.
V současné době je položena kanalizace od
ulice Opavské k Polní, která umožní napojení
přilehlých domů a pozemků. Začalo již také
budování nového chodníku na této ulici. Oproti
minulému stavu bude nově na této ulici pouze
jeden chodník a to na západní straně. Při této
příležitosti bych rád upozornil občany, že
[Zadejte text.]
chodník je pro chodce, nikoliv k parkování
automobilů.

BOHUSLAVICE

V červnu bude probíhat oprava kanalizace a povrchu
této komunikace. V květnu se také zrealizovala
oprava části povrchu ulic Školní a Lesní. Hliněný
podklad se vykufroval a nahradil betonovým
recyklátem, který se překryl asfaltovou drtí. Vznikl
tak zpevněný povrch pro budoucí stavebníky
v těchto lokalitách. Chystáme se posílit stanoviště u
kostela o další dva kontejnery.
V květnu se také sešla rada obce na svém
pravidelném zasedání. V pondělí 23. 5. jsem spolu
s dalšími starosty Hlučínska navštívil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR. Vernisáží obrazů a
fotografií Hlučínska byla zahájena výstava, kterou
jsme mohli vidět o loňských Anenských slavnostech.
Měsíc červen je velmi očekáván školáky, pro které je
to poslední měsíc před prázdninami.
S žáky
devátých tříd se slavnostně rozloučíme 29. června
v obřadní síni. Do závěru roku přeji žákům hodně sil
a hlavně alespoň trošku štěstí.
Klub rodičů při ZŠ chystá pro žáky Dětský den na
pátek 10. 6. 2016. Soutěž v požárním útoku
„Memoriál Rudolfa Šebestíka“ a každoroční
hasičská slavnost se bude konat v areálu SK v neděli
19. června. Již třetí vědomostní soutěž
„Bohuslavický kvíz“ připravují organizátoři na pátek
24. června v obřadní síni obecního domu. Několika
posledními zápasy ukončí sezonu všechna fotbalová
mužstva SK, zejména pro „áčko“ to budou důležité
zápasy pro záchranu v soutěži.
Koncem měsíce se uskuteční zasedání zastupitelstva
obce, které zhodnotí práce v prvním pololetí a
rozhodne o pracích ve druhém pololetí.
Přeji nám všem teplý a úspěšný měsíc.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2015.
19. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 18. 5. 2016 v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Vzala na vědomí:
Žádosti občanů na změnu č. 1 Územního plánu Bohuslavice.
Výsledky hospodaření za období I. - IV. 2016.
Výběr daní za období 01 – 04 /2016.
Informace o investičních akcích a opravách majetku: ulice Okružní, Č. p. 482 JZD, oprava potoka,
parcela 1554/10, další menší investiční akce 2016.
Informace o jednání o převodu parcel u KD – plocha části parkoviště.
Reklamní předměty pro účely obce, informační tabule - instalace map obce.

Schválila:
Účast obce Bohuslavice v soutěži Vesnice roku 2017.
Přidělení hrobového místa.
Žádost o dotaci Klubu rodičů při MŠ na zakoupení střešní krytiny nově postaveného altánu.
Žádost o přemostění potoka na ulici Družstevní.
Žádost o příspěvek na Babybox v Ostravě.
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu.
Žádost o dotaci Charitě Hlučín.
Odměnu za vypracování Kroniky za rok 2015.
Zakoupení fotopasti.
V Bohuslavicích 18. 5. 2016
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Nový dopravní automobil pro hasiče
Minulý měsíc byl občanům oficiálně představen a Otcem Kazimírem požehnán nový dopravní
automobil pro SDH Bohuslavice. Jedná se o vozidlo Mercedes Benz Sprinter DA 15 L2T
s pohonem na všechna čtyři kola, místem pro 9 osob a kompletním vybavením. Byl pořízen
z projektu Moravskoslezského kraje „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární
ochrany“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č. CZ.1.10/1.4.00/05.01822. Cena tohoto automobilu je
3.843.020.50 s DPH a byla v plné výši uhrazena Moravskoslezským krajem. Slavnostní předání se
uskutečnilo 21. ledna 2016 v Trojhalí v Ostravě za účasti hejtmana Moravskslezského kraje pana
Miroslava Nováka. Obec Bohuslavice má automobil v zápůjčce na období 5 let, poté bude převeden
do majetku obce. Věřím, že tento nový vůz bude dobře sloužit našemu SDH a svému účelu. Zároveň
bych nám přál, abychom jeho služby potřebovali co nejméně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Závora do školního dvora
U vjezdu do školního byla instalována závora. Bohužel jsme museli přistoupit k tomuto
omezujícímu opatření. Důvodem je nerespektování dopravních značek a nevhodné chování řidičů,
kteří ohrožovali děti přicházející do školy. Závora se bude otevírat pomocí čipů a telefonů, které
mají pouze zaměstnanci, dodavatelé a další určené osoby (obec, kostelníci, hasiči). Kostelníci budou
otvírat závoru na dobu nedělních bohoslužeb od 6,00 do 12,00. Je škoda, že pro nedisciplinovanost
několika jedinců obec vynaložila okolo 50 tisíc korun pro zajištění bezpečnosti našich dětí. Určitě
by se našly rozumnější způsoby využití.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na
zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po
Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
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Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii, úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů, tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

„PREVENTIVNÍ VLAK“

V pátek dne 29. 4. 2016 se žáci 8. a 9.
ročníku naší školy zúčastnili bezpečnostně
preventivní akce s názvem „Preventivní
vlak“, která se konala v železniční stanici
Opava - východ. Jedná se o projekt Českých
drah a Správy železniční a dopravní cesty,
jehož cílem je snížit tragické nehody na
železnici a v jejím okolí.
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Žáci se tak přímo v terénu učili, jak zvládnout nástrahy železnice a bezpečně se pohybovat na
kolejích. Dozvěděli se například, proč je nebezpečné vyhazovat předměty z oken vlaku, nosit
sluchátka v uších na železnici, přelézat či podlézat vagóny, jak je nebezpečná chůze po kolejích či
zkracování si cesty přes koleje. Odborníci se dále snažili dětem přiblížit krutou realitu přibývajících
železničních neštěstí. Součástí akce byl také minikurz první pomoci a ukázka techniky drážních
hasičů.
Všichni účastníci obdrželi malý dáreček. Akce byla pro žáky zajímavá a přínosná.
Mgr. Andrea Kupková, školní metodik prevence
Jarní zpívání

Jako každý rok, tak i letos se předvedlo 16 dětí 1. – 3. třídy před svými spolužáky v soutěži Jarní
zpívání.
Samy si zvolily svoji oblíbenou písničku a ostatní je hodnotili svým potleskem. Děti zazpívaly
velice hezky, proto bylo těžké určit vítěze. Diplom a odměnu si tedy odnášeli domů všichni.
Mgr. Zdeňka Birtková
Exkurze Osvětim
V úterý 10. 5. 2016 se někteří žáci 8. a 9. třídy naší školy
zúčastnili exkurze v koncentračním táboře Osvětim, kterou
pořádala Základní škola Dolní Benešov.
Exkurze byla opravdu zajímavá. Tento koncentrační a
vyhlazovací tábor se stal pro celý svět symbolem holocaustu a
teroru. Tábor se nachází na okraji polského města Osvětim a byl
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založen Němci roku 1940. I když byl ke konci války velmi poničen, v areálu se našly tisíce věcí
patřících zavražděným Židům a ty jsme si mohli prohlédnout v muzeu, které z koncentračního
tábora vzniklo.
V první části tábora (v Osvětimi), jsme si prohlédli
spoustu fotografií a osobních věcí vězňů a prošli jsme si
také plynovou komoru a spalovací pece.
Z druhé části tábora (Osvětim – Březinka), která byla
mnohem rozlehlejší, zbyly jen trosky. Za války tam bylo
vězněno až 100 tisíc Židů. Němci se snažili před útěkem
všechno zlikvidovat, zahladit stopy. Náš průvodce nám
ale skvěle
vylíčil, jak
to v táboře
fungovalo
a kde se co nacházelo, takže jsme si i při pohledu na
trosky dokázali představit, jak to v táboře za války
vypadalo.
Myslím, že na všechny tento zážitek udělal dojem, na
některé hlubší, všichni jsme si uvědomili, jaké
strašlivé věci přinesla válka a kolik nevinných lidí
potkal tragický osud.
Více
informací
o
www.auschwitz.org.pl

táboře

najdete

na
Mgr. Lucie Komárková

Již po deváté jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Školní časopis roku 2016. Vyhlášení
krajského kola proběhlo již tradičně v Domě dětí a mládeže v Ostravě Mariánských Horách v úterý
17. května. Před samotným vyhlášením proběhly workshopy. Časopisy byly hodnoceny ve třech
kategoriích, I. stupeň, I. a II. stupeň, II. stupeň a střední školy.
Náš školní časopis Pohodář soutěžil v kategorie I. a II. stupeň ZŠ a umístil se na 9. místě z 12
časopisů. Redaktorům do další práce přejeme spoustu dobrých článků.
Za redakci školního časopisu Mgr. Karla Poštulková
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Sportovní den pro 1. a 2. třídu
Ve středu 25. 5. se na hřišti v Píšti soutěžilo.
Sportovního dopoledne se zúčastnili žáci 1. a 2. tříd
těchto škol: ZŠ Píšť, ZŠ Bělá, ZŠ Bohuslavice a ZŠ
Ludgeřovice – celkem 104 dětí. Žáci byli na
začátku rozděleni do smíšených 10 družstev, každý
žák dostal kartičku, na kterou sbíral body na
jednotlivých stanovištích. Pro žáky byly připraveny
soutěže, např. překážková dráha, přeskok přes
švihadlo, střelba na branku, přetahování lanem,
fotbal, házená, ale i jízda na koloběžkách nebo
kreslení na beton. Naši žáci byli v disciplínách velice úspěšní. Na závěr bylo vyhodnoceno prvních
deset míst a ZŠ Bohuslavice zde nastoupila 6krát. Nejúspěšnější a tedy na 1. místě se umístila:
Valerie Haburová z 2. třídy a na 2. místě Tereza Mokrá také z 2. třídy, odměny však čekaly na
všechny sportovce. Celá akce se vydařila i díky počasí, které nám ten den přálo.
Mgr. Monika Valachová

Mateřská škola
Výlet do Dolních Vítkovic
Dne 4. 5. jsme měli výlet do Dolních Vítkovic do“
dětského světa techniky“. Děti si mohly vyzkoušet
spoustu řemesel a téměř každý si našel svou
oblíbenou činnost. Předškolní děti měly navíc
výukový program pod názvem“ Dobrodružná
výprava za zvířátky“. Spolu s lektory si prošly
všechny kontinenty a seznámili se se zvířátky,
která žijí na konkrétním kontinentu. Po výpravě si
také užily dětského světa. Děti odjížděly z výletu
velmi spokojené a nadšené.
Seniorky na návštěvě ve školce
Ve středu 18. 5. jsme v naší školce přivítali
vzácnou návštěvu, naše milé seniorky. Děti se
velice těšily, až nás navštíví. Rády seniorkám
předvedly úryvky z vystoupení, které si připravily
pro maminky. Děti byly odměněny velkým
potleskem a dárečkem, které jim naše seniorky
přinesly. Strávili jsme spolu velmi pěkné
dopoledne. I my jsme měli pro seniorky připravené
drobné dárečky.
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Velice si vážíme toho, že nás navštívily. Chtěli bychom tímto poděkovat za to, že nám vždy
s ochotou vypomůžou při organizací našich akcí. Doufáme, že i v budoucnu si najdou čas a opět nás
ve školce navštíví.
Dětský den „HOKUS-POKUS“
V pátek 27. 5. proběhl na prostranství za kulturním
domem náš tradiční dětský den, tentokrát nazvaný
Hokus-pokus. Již samotný název naznačuje, co bylo
na programu dětského dne. Bylo připraveno několik
pokusů, které si děti mohly samy vyzkoušet.
Všechny pokusy se dětem povedly a bylo vidět, že
je to velmi baví. Jsme rádi, že tyto pokusy si přišly
vyzkoušet jak mladší děti, tak také děti, které již
navštěvují základní školu. Velký dík patří
především Klubu rodičů při MŠ za organizaci
tohoto velmi pěkného pátečního odpoledne. Také
děkujeme naším milým seniorkám za pomoc u
občerstvení.
Kolektiv MŠ

Zápis do RC Myška v Bohuslavicích
Zápis proběhne v kulturním domě Bohuslavich v pátek 2. září v 10:30hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek
(od 6 týdnů do 6 měsíců) (6 měsíců do 1 roku) (od 1 roku do 5 let).
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka atd.
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny tel. 605 866 906

Sport
SK Bohuslavice
V květnu i nadále pokračovaly fotbalové soutěže a do utkání se zapojila všechna mužstva
našeho oddílu. K vidění bylo spousta zajímavých utkání, líbivých fotbalových akcí, krásných branek
i humorných situací.
Zajímavé utkání se odehrálo hned první květnový den, kdy A tým zajížděl k utkání do
sousedních Bolatic. Do vedení nás poslal přesný zásah Radima Kociána a sahali jsme tedy po výhře,
jenže fotbal se hraje 90 minut a snaha domácích jim přinesla kýžený úspěch, když v 85. minutě
vyrovnali stav utkání na 1:1 a tato trefa tedy znamenala dělbu bodů, jelikož se výsledek už neměnil.
Bod z předchozího utkání byl málo a A tým zajížděl k dalšímu utkání do Oldřišova s jasným
cílem. První poločas nic zajímavého nenabídl. Skóre zápasu se měnilo, až po přestávce kdy o
výsledku zápasu rozhodl dvěma brankami Radim Kocián.
Hodně branek padlo v domácím utkání s Chlebičovem. Skóre otevřel už ve 4 minutě hostující
Lumír Sedláček. Na tuto branku odpověděl Radim Kocián, ovšem hosté opět odskočili dalším
gólem Sedláčka. Jenže na tuto branku jsme opět dokázali reagovat a to trefou Michala Strýčka. To
ovšem bylo z naší strany vše, ještě do poločasu vstřelili hosté další branku a čtvrtou přidali po
přestávce a zvítězili tedy 4:2.
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Důležité utkání se hrálo v Mokrých Lazcích. Pro toto utkání je charakteristická zejména
netypická hodina výkopu. Můžeme polemizovat, zda měla tato skutečnost vliv na výsledek utkání.
Nicméně v tomto zápase jsme utrpěli debakl 7:1, kdy nás soupeř jednoznačně přehrál a ve 25. vedl
už o 3 branky. Jedinou trefu si připsal Tomáš Kretek.
Poslední utkání plné zvratů sehrálo A mužstvo doma s hosty ze Slavkova. Hosté sice otevřeli
skóre, ale následně se nám podařilo srovnat z pokutového kopu a dokonce se dostat i do vedení,
když se o obě branky postaral Martin Sebrala. Hosté se ale postarali o dramatický závěr, když se jim
podařilo srovnat. Rozuzlení přišlo až v nastaveném čase, když o třech bodech v náš prospěch
rozhodla branka Tomáše Kretka.
Jak dopadne celá sezóna se teprve uvidí a rozuzlení nabídnou už následující týdny, v nich se
rozhodne zda se A tým udrží v soutěží nebo se po roce opět vrátí na úroveň 1. B třídy.
Bolatice - Bohuslavice
Oldřišov - Bohuslavice
Bohuslavice - Chlebičov
Mokré Lazce - Bohuslavice
Bohuslavice - Slavkov

1:1 (0:1)
0:2 (0:0)
2:4 (2:3)
7:1 (5:1)
3:2 (1:1)

To B týmu se květnu dařilo o poznání lépe. Sehráli jsme 5 utkání a prohráli jen doma
s Komárovem a to v zápase kdy jsme si zasloužili minimálně bod, ovšem neproměnili jsme své
šance a i když se nám podařilo vstřelit úvodní branku zápasu tak soupeř skóre otočil dvěma
slepenými góly a odvážel si tedy výhru. B týmu se se daří také střelecky, kdy vyjma již zmíněného
utkání s Komárovem vstřelil v každém utkání alespoň 5 branek. V současné době je B tým na 8
místě tabulky se ziskem 28 bodů.
Bohuslavice B - Oldřišov B
Sudice - Bohuslavice B
Bohuslavice B - Komárov
Bohuslavice B - Dobroslavice
Budišovice - Bohuslavice B

Souhrn všech
www.skbohuslavice.cz

8:0 (3:0)
0:6 (0:2)
1:2 (1:2)
5:1 (0:0)
2:7 (0:5)

výsledků,

sestavy

a

jiné

informace

také

naleznete

na

adrese

Ivo Dominik
REKORDNÍ ŠACHOVÉ GRAND PRIX
Počátkem dubna praskal bohuslavický kulturní dům i okolní parkoviště ve švech.
Pořadatelé postavili 2944 dřevěných figurek, aby mohl hrát rekordní počet téměř
dvou stovek šachistů turnaj Grand Prix České republiky v rapid šachu pro rok
2015-2016. Soutěžilo se samozřejmě i o nejlepšího šachistu – rodáka.
IM T. Kriebel
Bohuslavický OPEN má za sebou již třicátý první ročník. Pořadatelé ze Sportovního klubu
Bohuslavice přichytali účastníkům i letos novinky. Velmi příjemnou změnou byly nové stoly a
židle. Byly rozšířeny služby hráčům v podobě rychlého občerstvení, zatraktivněn cenový fond.
Samotná hra vypadala tak, že na partii měl každý hráč 13 minut a dvě sekundy ke každému
provedenému tahu. Partií se muselo odehrát devět. Tento systém je tak velmi spravedlivý a nevede
k prohrám na čas, nebo bezdůvodným reklamacím.
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Roli turnajové jedničky potvrdil nejlepší český rapidový hráč, mezinárodní mistr Plát z klubu ŠK
Joly Lysá nad Labe. Bohuslavická jednička, Kriebel neměla zcela svůj den a díky horšímu
pomocnému hodnocení obsadil celkově až jedenácté místo. Po desáté v řadě se však stal
přeborníkem obce před Schuppikem, Benkem atd. IM Kriebel si však o týden později spravil chuť,
když se jako člen týmu 1. Novoborký šachový klub stal potřetí v řadě vítězem šachové extraligy
družstev.
Konečné pořadí šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2016:
Poř.

Jméno

Rtg Klub

1 IM Plát Vojtěch

2569 Šk Joly Lysá Nad Labem

2 IM Zwardoň Vojtěch

2515

3 FM Adámek Jiří

Body BH1 BH2
7½

Beskydská Šachová Škola
Z.S.

45½ 57½

7½

45

57

2324 Šk Slavoj Poruba

7

45

56½

4 IM Bureš Jaroslav

2438 Šk Mahrla Praha

7

44½

57

5 IM Zpěvák Pavel

2385 Tatran Litovel

7

44½ 56½

6 FM Vrána František

2212 Šk Staré Město

7

44

56½

2326 Beskydská šachová škoal

7

43

53½

8 GM Cvek Robert

2535 1. Novoborský Šk

7

42

53½

9 FM Břečka Ivan

2241 Tj Ostrava

7

41

52½

2219 Tatran Litovel

7

40

51½

2414 Bohuslavice

7

39½

51

2074 Baník Havířov

7

39

49½

7 IM

10

Vesselovsky
Serguei

Vaněk Ladislav

11 IM Kriebel Tadeáš
12

Bureš Martin

atd.

BH1; BH2=pomocné hodnocení

Bez pomoci sponzorů se žádná takováto akce neobejde. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu
Bohuslavice, firmám OPAVICE, a.s., Danter-reklama a potisk, s.r.o., Opravárenský závod MSA,
s.r.o., VOTOPLAST, s.r.o., CANIS Prosper, KLIA CZ, s.r.o., PEDOTHERM Moravia s.r.o., VEHA
CZ, s.r.o., Bohemia – Pojišťovací makléřství, VALKODOPRAVA, s.r.o., KOZÁK-Tour,
Kadeřnictví na vlásku paní Ostrákové, Spolku rybářů Bohuslavice, Cukrárně U Fusů, paní
Halfarové z kozí farmy, pekařství GOBE, s.r.o., Doc. RNDr. Kučerovi Ph.D., Ing. Režnému, JUDr.
Krčmářovi, Šachovému klubu TJ MSA Dolní Benešov, Ostrava Chess, s.r.o. a mnoha dalším za
výpomoc, věcnou i finanční a morální podporu.
Závěrem lze jen dodat, že největší odměnou pro pořadatele byla velká spokojenost samotných
účastníků turnaje s celou akcí a zájem o účast v příštím ročníku.
Webové stránky turnaje: http://sachy-msa.dolnibenesov.net/bohuslavice.php
Výsledky:
http://chess-results.com/tnr208835.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&wi=821&zeilen=99999
Rudolf Kriebel, Leo Vitásek
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Stolní tenis – Patrik Klos
Rok 2016 začal pro stolního tenistu Patrika Klose a
jeho tým TJ KST Ostrava boji o udržení v Extralize
mužů. Zápasy to byly těžké, Ostrava nepatřila mezi
favority, ale zachránit nejvyšší soutěž se nakonec
povedlo. Pozornost se tak mohla začít soustředit na
reprezentační turnaje a národní mistrovství. V únoru
se konal tradiční mezinárodní turnaj Czech junior and
cadet open v jihomoravském Hodoníně. Zde se naší
juniorské reprezentaci podařilo v nabité světové
konkurenci (startovaly zde i asijské týmy) vybojovat bronzové medaile v soutěži družstev. Podobný
kousek v podobě zisku bronzové medaile předvedli naši reprezentanti Polanský, Klos, Martinko také
na turnaji ve Francii. Patrik, poslední rok v kategorii juniorů, svými body přispěl svému
ostravskému týmu k zisku stříbrných medailí na Mistrovství republiky družstev. Jeden z vrcholů
sezony přišel na přelomu dubna a května, kdy se na nedaleké Čeladné konalo Mistrovství republiky
juniorů v kategorii jednotlivců, čtyřher a smíšených čtyřher. Ze všech kategorií si Patrik domů
přivezl stříbrnou medaili. Doma však příliš dlouho nepobyl, hned následující den po skončení
Mistrovství republiky se juniorští reprezentanti vydali směr Španělsko, kde v přímořském městě
Platja D´Aro potvrdili svou vysokou kvalitu v silně nabité soutěži družstev a opět se vrátili
s medailí, tentokrát stříbrnou. V nejbližších týdnech čeká Patrika ještě mezinárodní turnaj v Polsku,
poté se začne připravovat na blížící se Mistrovství Evropy, které se letos v červenci koná v Záhřebu.
Pavel Klos
Jarní turnaj ve volejbalu
Za krásného slunečného počasí 21. 5. 2016 jsme uspořádali tradiční jarní turnaj ve volejbalu. Opět
jsme pozvali týmy z Chuchelné, Bolatic a Opavy. Všichni jsme měli natrénováno, takže bylo možno
vidět kvalitní sportovní výkony. K občerstvení nemohlo chybět cigáro, zelňačka, také pivo a nealko
nápoje. K cenám pro týmy přispěl i Obecní úřad Bohuslavice, za což mu děkujeme. A jak to
dopadlo?
1 - Peos Bohuslavice
2 - Nulová šance Bolatice
3 - Padlé hvězdy Chuchelná
4 - Ooomega team Bohuslavice
5 - Startrek Opava
6 - Staré pecky Bohuslavice
Děkujeme všem za účast a těšíme se
na další ročník.
Za volejbalový klub Mgr. Zdeňka Birtková
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Řádky z házené
Za DHC Sokol Poruba - házená - nastupovala naše děvčata
Anna Pudichová – 31 branek, Nikola Steffek a Marie Janošová – 117 branek.
V tomto soutěžním ročníku 2015/2016 nastupovala ve třech soutěžích:
1.
1. Liga starší dorostenky – 1. DHC Zora Olomouc, 2. HC Zlín, 3. Sokol Poruba
2.
1 Liga ženy:
Tabulka
Z V R P

skóre

B

1

Zlín B

22 18 0 4

673 : 507 36

2

Kobylisy

22 16 1 5

622 : 527 33

3

Olomouc B

22 16 1 5

666 : 582 33

4

SVŠ Plzeň A

22 13 0 9

609 : 555 26

5

H.Brod

22 11 3 8

575 : 540 25

6

Sokol V. Meziříčí

22 11 1 10 617 : 582 23

7

Kunovice

22 8

5 9

8

Poruba B

22 9

1 12 551 : 600 19

9

S.Vršovice

22 8

2 12 571 : 631 18

10

Otrokovice

22 8

0 14 505 : 587 16

11

J.Hradec

22 4

1 17 559 : 631

9

12

Most B

22 2

1 19 399 : 618

5

550 : 537 21

3.
W.H.I.L. ženy ČR+SK – 1. Baník Most, 2. Slavia Praha a 3. DHC Sokol Poruba
Gratulujeme k zisku bronzové medaile.
Bohužel v průběhu jarních části soutěží se postupně zranila A. Pudichová a M. Janošová.
Děkujeme za výbornou reprezentaci a přejeme brzké uzdravení.
Petr Janoš
3. Bohuslavický kvízový večer
Rádi bychom vás pozvali na 3. Bohuslavický kvízový
večer, který se bude konat ještě před prázdninami v
pátek 24. 6. 2016 od 18:00 v obřadní síni obecního
domu v Bohuslavicích.
Registrovat se 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

Inzerce
Prodám byt v Bohuslavicích 3+1 osobní vlastnictví s garáží a ¼ pozemku. Tel. 731 617 844.
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Turistická sezóna Opavského Slezska je pro letošní rok oficiálně otevřena!
V sobotu 7. 5. 2016 se v Hradci nad Moravicí otevírala turistická sezóna Opavského Slezska –
turistické oblasti, která svou rozlohou kopíruje okres Opavu.
V brzkých dopoledních hodinách začali do areálu zámku přicházet první návštěvníci, kteří mohli
zhlédnout prezentaci jednotlivých mikroregionů Opavského Slezska, bohatý kulturní program,
ukázky kultury a tradicí, zakoupit si regionální výrobky apod. Bohatý program byl připraven také
pro děti.
Oficiálního slavnostního zahájení se ujali zástupci zakladatelských organizací spolku Turistická
oblast Opavské Slezsko, tedy Mgr. Dalibor Halátek za město Opavu, Ing. Josef Teuer za Místní
akční skupinu Hlučínsko a Ing. Jiří Krist za Místní akční skupinu Opavsko.
Se svou prezentací zde nemohl chybět také region Hlučínska. Pro návštěvníky si připravil
regionálními výrobky, soutěže pro děti a především informace o připravovaných kulturních,
společenských a sportovních aktivitách na celém hlučínském území. Velkým lákadlem byla
nabídka účasti v celorodinné soutěži „Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými
hřišti“, jejímž cílem je přiblížit zajímavosti široké veřejnosti. Pro domácí i návštěvníky byly určeny
materiály Muzea Hlučínska, kravařského zámku a mnoha dalších hlučínských organizací a spolků.
Velkému zájmu se těšil stánek Odborného učiliště a Praktické škola, Hlučín, ve kterém mohly děti
nazdobit perníkové srdíčka pro svou maminku k nastávajícímu Dni matek. Novinkou byla
prezentace a nabídka církevní turistiky spadající pod Ostravsko-opavskou diecézi.
Hlučínsku byla věnována také část odpoledního kulturního bloku. Jejího zahájení se ujaly starostka
města Kravaře a místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska paní Mgr. Monika Brzesková a
místostarostka města Hlučín paní Blanka Kotrlová. Následovalo kulturní vystoupení dětského
folklorního souboru Majiček, dechové kapely Kobeřanka, folklorního souboru Srubek a Bolaticích
seniorek.
Po celý den panovalo slunečné počasí, a tak si tuto akci nenechalo ujít několik tisíc návštěvníků.
Celodenní program byl opravdu pestrý a nabitý a každý návštěvník si tak určitě přišel na své. Za rok
opět na shledanou. Kdo ví? Možná někde na Hlučínsku.
Lenka Osmančíková
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červnu 2016
Kučerová Anna
Gajdová Marie
Halecký Jozef
Vitásková Marketa
Odvodyová Alžběta

Kriebel Petr
Kubíková Anežka
Tomíčková Kristina
Vitásková Adéla
Ing. Koska Antonín

V měsíci červnu oslaví manželé Gertruda a Arnošt Diehlovi diamantovou
svatbu. Zlatou svatbu oslaví v tomto měsíci manželé Anna a Heřman
Heisigovi.
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme, manželům
Diehlovým a Heisigovým pak přejeme další spokojená společná léta v kruhu
svých blízkých.
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. 282 červen 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2016.
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