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Vážení spoluobčané,
první letní měsíc a také první pololetí roku 2016
je minulostí. Letošní červen nás provázelo
typicky letní teploty, kdy se střídaly teplé až
tropické dny s chladnějšími. Přestože zapršelo,
stále můžeme pozorovat nedostatek vláhy v půdě.
V červnu jsme zažili také bouřky, ale naštěstí nás
nepostihly velké přívalové deště jako nedaleké
Hněvošice.
Červen byl také bohatý na kulturní a sportovní
akce. Sdružení rodičů při ZŠ připravilo první
pátek v měsíci v rámci Dětského dne zábavné
odpoledne pro děti. Aktivní byli také senioři,
nejdříve se zúčastnili „Olympiády“ v Bělé, kde
soutěžili s vrstevníky ze Závady a Bělé. Sami pak
uspořádali sportovní odpoledne ve čtvrtek 23.
června v areálu SK Bohuslavice. Tradiční
hasičská slavnost se konala v neděli 19. června.
Dopoledne patřilo žákům, kdy více než dvacet
družstev soutěžilo v rámci hasičské ligy. Naše
družstvo starších žáků obsadilo druhé místo.
Odpoledne se konala soutěž v požárním útoku
„Memoriál Rudolfa Šebestíka“. Vyvrcholením
hasičské slavnosti bylo vylosování tomboly. Naši
fotbalisté zakončili sezónu 2015/2016. Po
loňském postupu o třídu výš jsme prožívali
krušné chvilky, ale mužstvu se nakonec podařilo
v soutěži zachránit.
Červen je milovaným i nenáviděným měsícem
všech školáků. Končí školní rok a začínají
prázdniny. Zde bych požádal rodiče o
shovívavost a nadhled při posuzování výsledků
svých ratolestí, vždyť důležitější než známky je
zdraví a šťastný úsměv vašich dětí. Žáci devátého
ročníku, za účasti rodičů, převzali vysvědčení při
slavnostním setkání s vedením obce v obřadní
síni obecního domu ve středu 29. června. Ostatní
žáci školy ukončili školní rok poslední den
měsíce shromážděním na dvoře školy.
Letošní červen jsme se také rozloučili se
správcem naší farnosti, otcem Kazimírem Bubou.
Po jedenáct let vedl farnost nejen v duchovní a
náboženské oblasti, ale přičinil se také o
zvelebení našeho kostela. Za jeho působení se
[Zadejte text.]
opravila střecha nad presbytářem, fresková
výzdoba, provedla se generální oprava varhan a
mnoho dalších prací.

BOHUSLAVICE

Poděkování za jedenáctiletou, obětavou činnost
proběhlo v kostele poslední červnovou neděli.
Po celý měsíc se pracovalo na ulici Okružní,
kanalizace je již dokončena. V současné době se
pracuje na budování nového chodníku. U
kulturního domu se vybetonoval základ pro novou
lávku pro pěší.
V průběhu měsíce proběhlo zasedání rady obce a
zastupitelstva obce. Bližší informace najdete
v dalším textu.
Děti z naší farnosti odjíždějí 1. července na letní
tábor do Charvátů u Olomouce, kde stráví osm dnů
se zajímavým programem.
Druhou červencovou neděli proběhne v Hlučíně
Festival kultury a Hlučínských řemesel. Velmi
oblíbená Myslivecká slavnost pořádána místním
sdružením bude letos v neděli 17. července.
V měsíci červenci se můžeme těšit na největší
společenskou událost roku. Od pátku 29. 7. do
neděle 31. 7 budou u kulturního domu probíhat
hudební a kulturní akce. Pořadatelem je
Bohuslavický oříšek a obec Bohuslavice.
V kulturním domě bude instalována výstava prací
bohuslavického rodáka pana Horsta Benka.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
V červenci budou pokračovat práce na opravě ulice
Okružní. Měla by být hotova také nová lávka pro
pěší u kulturního domu. Brigádníci z řad studentů
provedou každoroční vyčištění potoka a přeložení
uvolněných dlaždic.
Přeju žákům a studentům krásné prázdniny a nám
všem slunečné léto plné krásných zážitků.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2016
20. zasedání rady, středa 15. 6. 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.
Závěrečný účet SOMH za rok 2015.
Závěrečný účet SOH za rok 2015.
Přípravu revize dětských hřišť.
Výběr daní za období 01 - 05 /2016.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 05/2016.
Informace o investičních akcích a opravách majetku: ulice Okružní, č. p. 482 JZD, dům č. p. 235,
další menší investiční akce 2016.
Možnost využití parcely č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informaci o organizaci konce školního roku.
Organizaci Anenské slavnosti.
Přípravu Strassenfestu.
Vydání kalendáře obce na rok 2017.
Instalace informačních map obce.
Posílení kontejnerů u školy.
Schválila:
Program 12. jednání zastupitelstva obce Bohuslavice dne 28. 6. 2016.
Nabídku MS kraje o zakoupení licence na užívání ortofotomapy MSK 2015.
Vydání rozhodnutí o posunutí nočního klidu (Anenské slavnosti).
Zakoupení systému na sledování obecních vozidel.
Nevyhovět žádosti o dotaci.
Zakoupení nového ozvučení sálu KD.
Body byly schváleny jednomyslně.
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích 15. 6. 2016
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 28. 6. 2016 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Leo Vitásek a Doc. RNDr. Radek Kučera, Ph.
D. konstatuje, že na dnešním 12. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 11 členů obecního
zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni MVDr. Martin Ostárek a Lukáš Pašek. Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 12/1 a) schválilo:
Leo Vitáska, Doc. RNDr. Radka Kučeru, Ph. D. a Bc. Andreu Matýskovou za členy návrhové
komise, MVDr. Martina Ostárka a Lukáše Paška za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva
obce Bohuslavice.
usnesením č. 12/1 b) schválilo:
Program 12. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 12/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – V. 2016. Celkové příjmy za 01-05/2016 činily 8 384 106,11 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 4 777,71 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 0105/2016 činily 13 209 751,26 Kč. Celkové výdaje za 01-05/2016 činily 6 579 615,70 Kč. Peněžní
zůstatek k 31. 5. 2016 byl ve výši 6 630 135,56 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu
3 720 674,13 Kč, na účtu za domovní odpad 24 003,- Kč a na účtu u ČNB 2 885 458,43 Kč.
usnesením č. 12/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 3/2016 bez výhrad.
usnesením č. 12/1 e) schválilo:
Opravu obchvatu Moravce položením asfaltového koberce v šířce 4m s dvěma výhybnama.
Výběrovou komisi ve složení Ing. Ondřej Mokrý, Radek Kotzur a Petr Herudek. Pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
usnesením č. 12/1 f) schválilo:
Opravu chodníku na ulici Polní v úseku RD paní Kopecké až RD manželů Obrusníkových.
usnesením č. 12/1 g) schválilo:
Přijetí části parcely č. 141 o výměře 1,5 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína jako daru o od manželů
Viléma Kociána a Jarmily Kociánové, Opavská 160, Bohuslavice.
Přijetí parcely č. 182/5 o výměře 3 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína jako daru o od manželů Radky
Kuchařové a Rudolfa Kuchaře, Okružní 255, Bohuslavice.
Přijetí části parcely č. 108 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína a části parcely č.
2181/5 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína jako daru o od paní Růženy Günterové,
Družstevní 359, Bohuslavice.
usnesením č. 12/1 h) schválilo:
Bezúplatný převod parcel p. č.: 2630, 3132, 3133, 3134 a části parcel p. č.: 2415, 3135, 3136, 3137
a 3139 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku obce
Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 12/2 a)
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 12/2 b)
Daňové výnosy za období 01 – 05/2016.
č. 12/2 c)
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015
ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za
rok 2015.
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č. 12/2 d)
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2015 Odborem podpory
korporátního řízení a kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy
Kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2015.
č. 12/2 e)
Aktuální informace o postupu prací na změně č. 1 ÚP Bohuslavice.
č. 12/2 f)
Informace záměr prodeje nebo směny části pozemku parc. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 12/2 g)
Aktuální informace o opravách majetku a investičních akcích obce Bohuslavice.
Kanalizace a oprava chodníku a povrchu na ulici Okružní, využití domu č. p. 482, oprava potoka u
točny, vybudování lávky u kulturního domu, obchvat Moravce, doplnění prvků na dětská hřiště,
nové zpevněné komunikace Školní a Lesní, žádosti o dotace pro obec, projektová dokumentace na
dům č. p. 235.
č. 12/2 h )
Postup jednání o převod parcely č. p. 576/4 (u KD).
č. 12/2 i)
Informace z jednání rady obce konané dne 18. 5. 2016 a 15. 6. 2016.
č. 12/2 j)
Informace o kulturních akcích a vydání kalendáře na rok 2017.
č. 12/2 k)
Informace o soutěži Vesnice roku 2017.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

Další informace
Práce na ulici Okružní
Již druhým měsícem probíhá oprava kanalizace a povrchu na ulici Okružní. Oprava kanalizace je již
dokončena. Práce prováděla firma Wombat z Brna. Díky speciální technice byly práce dokončeny za
dobu tří týdnů. Celková cena je cca 1 700 tis. Kč vč. DPH. Obnova povrchu a vybudování nových
chodníků je dlouhodobější záležitostí. Práce provádí firma Strabag, a podle smlouvy by měly být
dokončeny do 3 měsíců od zahájení tj. do 19. 8. 2016. Předpokládaná cena je cca 3 500 tis. Kč.
Jedná se o největší investici obce v letošním roce. Jako každá stavební práce i tato způsobuje snížení
pohodlí obyvatel. Dále je nutno brát v potaz, že se staví na plně zastavěné ulici. V mnoha místech je
potřeba projekt přizpůsobit a „podle zdravého rozumu“ se dohodnout s majiteli domů. Setkal jsem
se s názorem, že ulice ze směru od Polní není označena jako slepá. V tomto případě by označení
muselo být už na křižovatce u pana Stuchlíka a ostatní obyvatelé ulice Polní by o něm nevěděli.
Celkové uzavření ulice je vždy jen na omezenou dobu. Pokud se chcete vyvarovat čekání na
průjezd, zvolte objížďku okolo kulturního domu. Chybějící označení staveniště bude doplněno.
Chtěl bych Vás proto požádat o trpělivost a pochopení, vždyť výsledek bude sloužit všem po mnoho
let.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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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/.
Ukončení školního roku 2015/2016
Opět je tu závěr školního roku a s ním vyhodnocení celoročního snažení žáků a práce učitelů.
Slavnostně jsme se rozloučili s 12 žáky 9. třídy v obřadní síni na OÚ a předali jim poslední
vysvědčení. V průběhu školního roku se žáci pilně vzdělávali a reprezentovali školu v soutěžích,
olympiádách, přehlídkách atd. V některých soutěžích byli velmi úspěšní. Musím také zdůraznit, že
celkové hodnocení chování žáků dopadlo velmi dobře, na konci roku jsme udělili žákům 68
pochval.
Děkuji pedagogickému sboru ZŠ, pedagogům MŠ a rovněž i všem správním zaměstnancům za
celoroční práci a snahu. Oceněným žákům blahopřeji a všem přeji krásné slunečné prázdniny a
pohodovou dovolenou!!
Mgr. Gabriela Prchalová
Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 2015/2016
Třída

Prospěch

Chování

vyznamenání

Prospělo

Průměr

Absence

NTU

TD

Pochvaly TU omluveno

1.

24

0

1,02

0

0

14

751

2.

25

1

1,17

0

0

4

753

3.

25

1

1,15

0

0

2

1247

4.

15

9

1,36

2

1

7

1090

5.

12

15

1,5

5

1

14

1285

6.

6

8

1,52

12

1

6

666

7.

11

11

1,48

2

1

10

1068

8.

7

7

1,62

3

0

4

636

9.

3

9

1,86

0

0

7

761

128

61

1,41

24

4

68

8257

celkem

NTU - napomenutí tř. učitele, TD - třídní důtka
Žáci vycházející z 9. třídy
9. třída
Rozmístění podle okresu
Opava

Ostrava

Dívky

3

1

Chlapci

2

6
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Rozmístění podle oborů
Gymnázium

Obor s maturitou

Obor s výučním listem

Dívky

1

3

-

Chlapci

-

6

2

Ostatní vycházející žáci – 5. třída
Rozmístění podle okresu
Opava

Ostrava

Dívky

-

-

Chlapci

2

-

Rozmístění podle oborů
Gymnázium
Dívky

-

Chlapci

2

Rozpočti si to !
V rámci finanční gramotnosti v matematice se žáci 5. třídy zúčastnili 3. ročníku soutěže určené pro
1. stupeň základních škol ROZPOČTI TO! Soutěž probíhala on-line od 14. března 2016 až do 27. 5.
2016. Soutěžilo se v týmech o 3 - 5 členech, vedoucí týmů byl Bc. Tomáš Hromčík. Během soutěže
účastníci sbírali za plnění úkolů zlaté mince, tzv. CHECHTÁKY. Hráči se seznámili se základy
finanční gramotnosti v oblasti osobního rozpočtu a obecně forem finančního vzdělávání.
Kdo byl po skončení základní části nejvíc "vychechtaný", postoupil do finále. Podařilo se to týmu,
jehož kapitánem byl Albert Vlček, členové Petra Křístková a Ester Heidutzková.
10 nejlepších týmů se utkalo v pátek 17. června 2016 na Karlínské obchodní akademii mezi nimi i
náš tým s názvem DLUHY s. r. o. Ve velké konkurenci se náš tým umístil na 9. místě. Děkujeme
všem žákům, kteří se do soutěže přihlásili a hlavně vítěznému týmu a Mgr. Karle Poštulkové, která
soutěžící doprovodila na finále do Prahy.
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Mateřská škola
Poděkování
Díky ochotným rodičům, kteří sponzorovali či se
aktivně podíleli při budování přístřešku, mohou děti
prožívat na školní zahradě více aktivit a činností, které
můžeme v letních měsících přenášet ven. Sponzorsky se
nepodíleli jen rodiče, ale chtěla bych poděkovat také
Obecnímu úřadu za podporu a finanční pomoc při
realizaci našeho projektu. Obzvláště bych chtěla
poděkovat
za
sponzorský dar p. Aleši Hiltavskému, p. Petru
Bažanovi a p. Tomáši Dominikovi. Dále děkuji
tatínkům a maminkám, kteří přiložili ruku k dílu při
dovozu materiálu, natírání, betonování a pokládání
krytiny. Velmi si vážím všech rodičů naší mateřské
školy za ochotu, pomoc a spolupráci. Považuji ji za
oboustranně prospěšnou, bez nadsázky nadstandartní
a pro děti velmi přínosnou.
Vedoucí učitelka MŠ Bc. L. Pachulová

Školní družina
Závěr tohoto školního roku jsme s dětmi strávili velmi pestře. V květnu jsme jeli na výlet do našich
oblíbených Petřkovic, kde jsme jako každým rokem fárali jak Permoníci. Viděli jsme a slyšeli
těžkou práci horníků a to od prvopočátku, až po nynější dobu. Dozvěděli jsme se něco nového o
důlním záchranářství, kde jsme si mohli vyzkoušet trenažér pro záchranáře. V letošním roce už byla
zrenovována důlní věž, takže jsme se povozili důlním vláčkem.
Celý tento den se nám krásně vydařil, a to hlavně díky milým průvodcům, kteří vše přizpůsobili
dětem. Tímto jim mnohokráte děkuji.
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Červen jsme v družince prožili více sportovně a to hlavně pobytem na krásně zrekonstruovaném
školním hřišti.

Byli jsme na návštěvě v Zahradnictví u Ostárků, kde jsme si prohlédli včelky, čmeláky a také jsme
byli u stáčení medu, kde si děti mohly zkusit tekoucí med z pláství.

Děkuji panu Ostárkovi, za krásnou a poučnou přednášku o těchto nepostradatelných tvorech.
V pátek 17. 6. jsme završili tento školní rok již pátým ročníkem Večera se školní družinou. Počasí
se nám umoudřilo a tak jsme se mohli všichni pobavit v prostorách u myslivecké chaty, kde se děti
do sytosti vydováděly. Rodiče se seznámili, pobavili a někteří zavzpomínali. Noc jsme už strávili
v prostorách školy a to bez rodičů. Měli jsme tradiční strašení ve škole. Tentokrát jsme se vystrašili
navzájem s druhou družinkou. A také jsme měli bohatý stůl různých laskomin, které dětem
nachystali rodiče. Tímto bych chtěla poděkovat za děti i za nás vychovatelky všem rodičům, kteří
věnovali páteční večer svým dětem a také za dobrůtky, z lásky udělané na dobrou noc. Dále moc
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děkuji tatínkům, starající se o střílení ze vzduchovek a také myslivcům za možnost pobytu u jejich
chaty, hlavně Petru Kamrádovi, který nám vše zajistil.

Zvlášť bych chtěla poděkovat za krásnou spolupráci mé kolegyni Janě Vitáskové.
Na závěr bych chtěla popřát jménem kolektivu ŠD krásně a ničím nerušeně prožité prázdniny a
nashledanou v příštím školním roce 2016 – 2017.
Zápisové dny do školní družiny
Čtvrtek 25.8.2016

8:00 – 11:30

Pondělí 29.8.2016

13:00 – 16:00

Úterý

30.8.201

13:00 – 15:00

Středa

31.8.2016

8:00 – 11:30

Rodiče si přinesou rodné číslo dítěte.
Toto jsou předběžné informace, změna je možná. Časy a data budou znovu upřesněny v druhé
polovině srpna a to na webu ZŠ a ŠD, také na webu obce Bohuslavice a Závada.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Sport
SK Bohuslavice
Posledními zápasy vyvrcholila sezóna fotbalistů v soutěžním ročníku 2015 – 2016.
„A“ mužstvo sehrálo rozhodující zápasy na přelomu května a června. V domácím zápase se
zachraňujícím se Slavkovem rozhodlo o svém vítězství v nastaveném čase a získalo důležité 3 body.
Ty pak naši hráči potvrdili šťastným vítězstvím na hřišti Štítiny, po kterém se dostali se sestupových
pozic. Vzhledem k poměrně těžkému losu našich soupeřů jsme se i přes porážky v posledních dvou
zápasech udrželi v I. A třídě. Získali jsme celkem 25 bodů a obsadili 12 místo. Děkujeme trenérovi
D. Buhlovi a vedoucímu D. Juchelkovi, kteří mužstvo po celý rok připravovali.

Červenec 2016

Neděle 29. 5. 2016
Sobota 4. 6. 2016
Neděle 12. 6. 2016
Sobota 18 .6. 2016
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Bohuslavice – Slavkov
Štítina – Bohuslavice
Bohuslavice – Jakubčovice
Krásné Loučky – Bohuslavice
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3 : 2 Sebrala 2, Kretek 1
1 : 2 Sebrala 2
0:5
2 : 1 D. Štefek

1. Bílovec
26 20 2 4 74:31 62
2. SO Bruntál
26 19 1 6 72:24 58
3. Darkovičky
26 15 4 7 50:26 49
4. Jakubčovice 26 15 2 9 59:41 47
5. Bolatice
26 14 5 7 45:28 47
6. Hlubina
26 10 5 11 36:38 35
7. Oldřišov
26 10 4 12 47:48 34
8. Štítina
26 10 3 13 34:40 33
9. Mokré Lazce 26 9 3 14 37:45 30
10. Krásné Loučky 26 8 5 13 28:49 29
11. Chlebičov
26 9 1 16 32:57 28
12. Bohuslavice 26 8 1 17 37:80 25
13. Kylešovice
26 6 6 14 28:57 24
14. Slavkov
26 5 6 15 33:48 21
Po vysokém vítězství v Budišovicích zajíždělo první červnovou sobotu naše „béčko“ k derby do
Závady. Domácí tým byl lepší a zaslouženě zvítězil. Poslední zápas sezóny sehráli naši hráči na
domácím hřišti se Služovicemi. Kvalitní a vyrovnaný zápas skončil vítězstvím hostů. V konečné
tabulce III. třídy jsme obsadili 8. místo. Hráči obou mužstev dospělých se připravují společně.
V utkáních pak mužstvo vedl Dalibor Vitásek a Vlastimil Vitásek, kterým děkujeme za práci
Neděle 29. 5. 2016 Budišovice – Bohuslavice „B“
Petřík
Sobota 4. 6. 2016 Závada – Bohuslavice „B“
Sobota 11. 6. 2016 Bohulavice „B“ – Služovice

2 : 7 Šramel 2, Kušnír 2, Janoš V., Lampa,
3:0
2 : 3 Strýček, Barč

1. Hněvošice
22 15 3 4 67:32 48
2. Služovice
22 14 4 4 56:32 46
3. Komárov
22 13 3 6 60:43 42
4. Strahovice "B" 22 12 4 6 58:32 40
5. Bolatice "B"
22 12 4 6 58:41 40
6. Závada
22 10 2 10 53:46 32
7. Sudice
22 10 2 10 50:59 32
8. Bohuslavice "B" 22 8 4 10 53:40 28
9. Budišovice
22 7 3 12 45:64 24
10. Dobroslavice
22 6 3 13 24:48 21
11. Píšť "B"
22 5 1 16 41:69 16
12. Oldřišov "B"
22 3 1 18 34:93 10
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Závěr sezóny nevyšel našim dorostencům. Poslední květnovou neděli nedorazili v dostatečném
počtu do Budišova a utkání tak kontumačně prohráli. V závěrečném zápase nestačili na předposlední
Slavkov a v konečném pořadí se umístili na 6 příčce. Dorostence po celý rok vedli: Vít Liška, René
Kocur a Jiří Mika. Jim také děkujeme za celoroční práci s touto nelehkou věkovou skupinou
chlapců.
Sobota 4. 6. 2016

Slavkov – Bohuslavice

2:0

1. Hať
16 13 0 3 55:22 39
2. Horní Benešov 16 10 3 3 55:28 33
3. Bolatice
16 10 1 5 48:27 31
4. Budišov n/B 16 9 1 6 64:40 28
5. Pustá Polom 16 9 0 7 57:43 27
6. Bohuslavice 16 5 4 7 26:31 19
7. Litultovice
16 5 3 8 53:49 18
8. Slavkov
16 5 0 11 28:70 15
9. Malé Hoštice 16 0 0 16 9:85 0
Žáci zakončili soutěž vysokou porážkou ve Štěpánkovicích a celkově skončili na šestém místě.
Poděkování za přípravu hráčů patří trenérům J. Janošovi a L. Škrobovi, který tak ukončil své
působení v trenérské funkci.
Neděle 5. 6. 2016

Štěpánkovice – Bohuslavice

7:1

1. Háj ve Slezsku 16 14 1 1 102:17 43
2. Bolatice
16 14 0 2 122:22 42
3. Píšť
16 9 2 5 65:31 29
4. Šilheřovice
16 8 3 5 78:35 27
5. Štěpánkovice 16 7 2 7 64:48 23
6. Bohuslavice 16 6 2 8 56:56 20
7. Chuchelná
16 6 2 8 42:46 20
8. Darkovice
16 2 0 14 24:124 6
9. Dobroslavice 16 0 0 16 7:181 0
Závěrem bych poděkoval všem divákům za celoroční podporu, členům klubu za přípravu areálu a
pomoc při organizaci utkání a sponzorům za projevenou přízeň.
Ivo Dominik
Disco dance
Červen 2016 byl pro naše malé tanečnice velmi úspěšným
zakončením jejich první taneční sezóny v disco tanci…..
Celoroční trénování se vyplatilo a naše malé juniorky
Gábinka Kocurová (5 let), Sofinka Strýčková (6 let) a
Julinka Dominiková (6 let) spolu se svým tanečním
družstvem z taneční školy Dance 4 Life Opava
v celorepublikových soutěžích vybojovaly 4 medaile ( 2 x
zlato, 2 x bronz ) z 6 zúčastněných soutěží ( 2 x 4. místo).

Červenec 2016
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Holky teď čekají zasloužené taneční prázdniny a od září jim můžeme přát spoustu dalších úspěchů.
Držme jim palce!!!!!

Hlučínsko se prezentovalo v Praze a v Poslanecké sněmovně
V pondělí 23. 5. 2016 se Hlučínsko představilo v Praze. Odpolední část prezentace probíhala na
Malostranském náměstí. Přítomní turisté si mohli jednak poslechnout lidové písně v podání dechové
kapely Kobeřanka a souboru Bolatické seniorky, a také obdržet propagační materiály o našem
regionu.
V podvečer proběhlo zahájení týdenní výstavy obrazů a fotografií slavnostní vernisáží v budově
Poslanecké sněmovny PČR za přítomnosti pozvaných hostů. Návštěvníci zde mohli obdivovat
obrazy Jiřího Turka a Jany Jabůrkové, obrazy amatérských malířů a fotografů z našeho regionu,
ochutnat regionální potraviny jako hlučínské koláče, kozí sýry, uzeniny, brambůrky nebo pivo a
samozřejmě se dozvědět o zajímavostech z našeho regionu včetně jeho pohnutého historického
vývoje. Atmosféra vernisáže byla podpořena kulturním vystoupením Bolatických seniorek a hudbou
v podání dechové kapely Kobeřanka. Celý večer se nesl v duchu výborné zábavy. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na organizaci této prezentace.
Poděkování patří rovněž všem sponzorům, kteří podpořili prezentační akci:
- Hospoda a minipivovar u Komárků - Ing. Artur Komárek Rohov
- Farma u Halfarů Bohuslavice - Anna Halfarová
- Jaroslava Klemensová - MASOMA Dolní Benešov
- ISOTRA a. s. Opava
- AZPEK, s.r.o. Bolatice
- Město Kravaře
- Drogerie Paschek, Hlučín.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Festival kultury Hlučínska již poosmé
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s
městem Hlučín a Kulturním centrem
Hlučín zvou všechny milovníky lidové
kultury a folkloru na Festival kultury a
hlučínských řemesel, který se uskuteční
v neděli 10. července 2016 na Mírovém
náměstí v Hlučíně.
Těšit se můžete např. na folklorní
soubory Vlašanky, Karmašnice a
Bolatické seniorky. Z dechových kapel
vystoupí
tradičně
Hlučíňanka,
Kobeřanka a Rohovanka. Těšit se
můžete také na taneční vystoupení
v podání tanečních souborů Vřes,
Slunečnice, seniorek ze Závady a
z Velkých Hoštic. Nově se představí
také
gymnastky za Závady a
samozřejmě nebude chybět skupina
Bobři.
Součástí festivalu bude i jarmark
řemesel a tradičních výrobků, kde si
návštěvníci budou moci mimo jiné
zakoupit např. hlučínské koláče. Festival začíná ve 14.00 hodin a vstup na akci je zdarma.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2016
Fojtíková Ervína
Heisig Heinz
Pchálek Pavel
Buhla Alois
Kučerová Markéta

Odvody Vojtěch
Kocur Erhard
Rončková Annemarie
Pohanka František

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