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Vážení spoluobčané,
nádherně zbarvené listí stromů je neklamným znakem
vrcholu podzimu. Měsíc říjen nás razantně převedl do
chladnějšího teplotního režimu. První víkend byl sice
ještě ve znamení babího léto, ale pak přišlo výrazné
ochlazení s deštěm, které trvalo až do poloviny
měsíce. Krásná sobota 15. byla nejteplejším dnem,
byla však zase rychle vystřídána chladným a deštivým
počasím. Ke krátkému zvýšení teplot došlo v polovině
poslední dekády, ale příroda má svoje zákonitosti a
nezbývá říct, než že podzim je tady a zima se blíží.
Bohužel s nižšími teplotami se také zvýšila frekvence
topení
a
také
spalování
všech
možných
„ekologických“ paliv. Rád bych upozornil na změnu
v možnosti kontroly topení v domácnostech a
povinnost revize kotlů na pevná paliva od 1. 1. 2017.
Období výstavby a prací na opravách obecního
majetku se s podzimem zklidňuje. V říjnu došlo
k dosypání recyklátu na obchvat Moravce, kterým se
zpevnily krajnice a k osazení dopravních značek.
Značka však není betonová zeď, takže i teď se setkáme
s nedodržováním tohoto omezení. Opravila se také
další část polní cesty na Kozmice.
Velmi zajímavý zážitek bylo pro mne setkání
s bývalým polským prezidentem Lechem Wałęsou, se
kterým jsem měl možnost se pozdravit v pátek 7. října
v Bolaticích. Zajímavé besedy s polským prezidentem
se zúčastnili následující den i někteří občané
Bohuslavic. V říjnu proběhly krajské volby, které
přinesly po osmi letech výměnu ve vedení kraje. Účast
v naší obci byla silně nadprůměrná a zvítězila KDU
ČSL. Uskutečnilo se další zasedání obecního
zastupitelstva a rady.
V polovině měsíce, v sobotu 15. října jsme v obřadní
síni obecního úřadu v Bohuslavicích přivítali nové
občánky. Na slavnostní akt přivezli a přivedli rodiče
11 holčiček a 9 chlapců. Kulturní vystoupení
připravily paní učitelky z mateřské školy s dětmi, za
což jim velmi děkuji. Letošní Bohuslavický krmáš
jsme neoslavili pouze při příležitosti svátku Sv.
Hedviky 16. října, ale i o čtrnáct dnů později. Takže
někteří měli „mastnou hubu“ dvakrát. Závěr října patří
tradičně rybářům. Nejdříve vylovili rybník na „Točně“
a v den volna při příležitosti státního svátku se konal
výlov Špakovského rybníku. Volno a pěkné počasí
přilákaly mnoho diváků a zájemců o živého kapra.
[Zadejte
text.] žáků a dorostu ukončily podzimní
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mužstvo SK Bohuslavice.

Listopad zahájíme slavnosti
vzpomínkou na blízké zemřelé.
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V dalších dnech měsíce se opět naplno rozjedou
kulturní a společenské akce. V pátek 4. 11. 2016 zve ZŠ
a MŠ děti a rodiče na Uspávání broučků a vítání sv.
Martina od 16.00 hod před školou. V 17.00 pak od
školy vyjde lampionový průvod. Stejný den od 19,00
pořádají hasiči pro svoje členy a hosty v kulturním
domě vyhodnocení činnosti za letošní rok. Ve středu 9.
11. 2016 bych Vás rád pozval na seminář „Šetrně
s vodou“. Uskuteční se od 17,00 v obřadní síni obecního
domu. Na svoje poslední utkání Vás zvou fotbalisté
první listopadový víkend a sobotu 12. 11. 2016. Jako
každý rok, i letos připravila kulturní komise divadelní
vystoupení, 12. listopadu nám Divadlo Moravia
Vápenná předvede svoji verzi známého muzikálu
„Šakalí léta“. Představení začne v sále kulturního domu
v 17.00. Po roce se v našem sále opět uskuteční
vyhodnocení Noční hlučínské hasičské ligy – NHHL.
Slavnostní akce hasičů Hlučínska se bude konat v pátek
18.11.2016. Poslední pátek v měsíci navštíví senioři
Televizi NOE. Od soboty 26. do pondělí 28. listopadu
uspořádá Klub bohuslavských perníkářů tradiční
výstavu „Kouzlo a vůně perníku – „Od svatého Martina
až do Hromnic“. V sobotu 26. 11. v 17,00 bude
slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu. O den později,
první adventní neděli, se ve 14,00 v našem kostele
uskuteční koncert Slezského žesťového kvintetu Silesia
Brass Quintet.
Přeji nám mnoho optimismu do barevného podzimu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Obecní ples 2017
V sobotu 7. 1. 2017 se uskuteční první obecní ples v sále KD v Bohuslavicích. Předprodej
vstupenek bude od 1. 12. 2016 na OÚ u p. Marie Mikové, bližší informace budou zveřejněny na
stránkách obce.
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Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 25. 10. 2016 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Radek Kotzur, Ing. Ondřej Mokrý konstatuje,
že na dnešním 14. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního zastupitelstva.
Omluveni: Antonín Štefek, MVDr. Martin Ostárek a Lukáš Pašek
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Daniel Buhla, Ing. Jiří Kocián, Ph.D. Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 14/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Radka Kotzura a Ing. Ondřeje Mokrého za členy návrhové komise,
Daniela Buhlu a Ing. Jiřího Kociána Ph. D. za ověřovatele zápisu z 14. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 14/1 b) schválilo:
Program 14. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice doplněný o bod Územní plán Bohuslavice,
změna č. 1.
usnesením č. 14/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – IX. 2016. Celkové příjmy za 01-09/2016 činily 18 026 846,26.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 992 946,58 Kč, zůstatek z roku 2015 ve výši
5 070 867,44 Kč a splátka úvěru ve výši – 750 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 0109/2016 činily 23 340 660,28 Kč. Celkové výdaje za 01-09 /2016 činily 17 546 885,78 Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 9. 2016 byl ve výši 5 793 774,50 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 2 453 469,87 Kč, na účtu za domovní odpad 28 227,- Kč a na účtu u ČNB 3 112 077,63 Kč.
usnesením č. 14/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 5/2016 bez výhrad.
usnesením č. 14/1 e) rozhodlo:
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
rozhodlo pořídit změnu č. 1 územního plánu Bohuslavice, která by řešila tyto požadavky:
I) návrh pana Rostislava Stočka
II) návrh pana Lukáše Kušníra
usnesením č. 14/1 f) schválilo:
Prodloužení ulice Sluneční v délce cca 30 m.
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usnesením č. 14/1 g) schválilo:
Vypracování žádosti na poskytnutí dotace na vybudování 3 pečovatelských bytů v objektu č. p. 235
v Bohuslavicích. Cenovou nabídku firmy Bon – finance na vypracování dotace. Pověřuje starostu
podpisem SOD.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 14/2 a)
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 14/2 b)
Daňové výnosy za období 01 – 09/2016.
č. 14/2 c)
Návrh investičních akcí a oprav obecního majetku v roce 2017.
č. 14/2 d)
Návrh rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2017.
č. 14/2 e)
Kriteria k poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolkům na rok 2017.
č. 14/2 f)
Informace o zaměstnancích obce.
č. 14/2 g)
Informaci o možnosti obce vydat vyhlášku o nočním klidu.
č. 14/2 h)
Informace o postupu výběrového řízení na akci „Bohuslavice – revitalizace Špakovského rybníku.“
č. 14/2 i)
Aktuální informace o opravách majetku a investičních akcích obce Bohuslavice.
Oprava chodníku a povrchu na ulici Okružní, využití domu č. p. 482, obchvat Moravce, nové
zpevněné komunikace Polní, možnosti žádosti o dotace pro obec, projektová dokumentace na dům
č. p. 235. Plán na zbývající část roku 2016.
č. 14/2 j)
Přípravu projektu „Bezpečnost dopravy v obci Bohuslavice“.
č. 14/2 k)
Zaměření parcely 2356 v k. ú. Bohuslavice Hlučína.
č. 14/2 l)
Žádost o prodej obecní parcely.
č. 14/2 m)
Informace o postupu převodu parcel z SPÚ na obec Bohuslavice.
č. 14/2 n)
Postup jednání o převod parcely p. č. 576/4 (u KD) v k. ú. Bohuslavice Hlučína.
č. 14/2 l)
Informace o kulturních akcích.
č. 14/2 m)
Informace z jednání rady obce konaných dne 14. 9. a 12. 10. 2016.
V Bohuslavicích dne 25. 10. 2016
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2016
23. zasedání rady, středa 12. 10. 2016 v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 09/2016. Výběr daní za I. – IX. 2016.
Návrh Rozpočtového opatření č. 5.
Přípravu rozpočtu na rok 2017.
Individuální dotace na činnost na rok 2017.
Přehled realizovaných akcí 2016.
Informace o projektu Revitalizace Špakovského rybníka.
Informace o stavu akce rekonstrukce Domu č. p. 235.
Návrh na umístění bezpečnostních prvků v dopravě v obci Bohuslavice.
Návrh investičních akcí a oprav obecního majetku na rok 2017.
Informace o parcele č. 1554/10, „Jížní svahy“, p. č. 2356.
Informace o projektu „Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě“, Vesnice roku - natočení
medailonu obce, divadelní představení Soubor Moravia z Vápenné – „Šakalí léta“.
Informace o mobilním hospici Strom života.
Schválila:
Poskytnutí neinvestiční dotace z MSK pro SDH.
Dotaci na Volby 2016.
Smlouva na projektovou dokumentaci na prodloužení vodovodního řadu na ulici Severní.
Studii využití objektu č. p. 482 – bývalá provozní budova JZD.
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Bohuslavice za školní rok 2015/2016.
Souhlas s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 900
256 Opava – Dolní Benešov – Píšť dopravce TQM – holding s. r. o..
Souhlas s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince
910282 Ostrava – Hlučín – Bohuslavice – Závada – Píšť – Strahovice dopravce ARRIVA a. s.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Dotace spolkům na rok 2017
V rámci přípravy rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2017 budou projednány žádosti o individuální
dotace na činnost na rok 2017. O poskytnutí dotace do 50 000,- Kč rozhoduje podle §102 odst. 3),
zákona č. 128/2000 Sb. rada obce. O poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč rozhoduje podle § 85 písm.
c) zákona č. 128/2000 Sb. zastupitelstvo obce. Dotace bude poskytnuta zejména na základě kritérií
schválených zastupitelstvem obce Bohuslavice usnesením č.12/9 i) ze dne 15. 12. 2012 na akce a
výdaje, které organizace nemůže finančně pokrýt z vlastních příjmů. Formulář žádosti je dostupný
na webových stránkách obce nebo si ho můžete vyzvednout na obecním úřadě. Vyplněnou žádost
doručte na obecní úřad Bohuslavice do 21. 11. 2016 v listinné podobě nebo elektronicky na adresu
obec@bohuslavice.eu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Revize kotlů
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva
o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu,
povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41
odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Městský úřad Hlučín jako úřad
s rozšířenou působností Vás může od 1. 1. 2017 vyzvat k předložení protokolu o provedené
kontrole. Za nesplnění zákonných podmínek Vám hrozí pokuta až do výše 20 tisíc Kč.
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinni do 31. 12.
2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle. Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká
všech kotlů, tedy i těch, které byly nainstalovány v letošním roce 2016.
Kontrolu technického stavu a provozu kotle provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Každý
provozovatel
kotlů
se
může
informovat
o příslušném
odborníkovi
na
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, seznam je průběžně doplňován o nově proškolované osoby.
Pro kontrolora si připravte doklad o kontrole a čištění spalinových cest. A pokud je k dispozici, tak
také revizi spalinových cest.
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.
Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou
proškolenou výrobcem.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Křížovkářská liga seniorů měla úspěch
Originální soutěž pro seniory z Moravskoslezského kraje předčila očekávání. Zájem o
Křížovkářskou ligu, jak se ojedinělá soutěž jmenuje, byl mezi starší generací značný. Celkově se do
luštění deseti křížovek zapojilo 1 184 lidí ve 25 městech a obcích severní Moravy a Slezska. Soutěž,
nazvaná s nadsázkou Křížovkářská liga, byla určena také pro starší křížovkáře – začátečníky, včetně
lidí v domovech pro seniory upoutaných na lůžko či s omezenou hybností. Záměrem bylo seniory
pobavit, aktivizovat a současně i pravidelným luštěním křížovek přispět k trénování jejich paměti.
Pro seniory znamenala Křížovkářská liga velmi důležitou volnočasovou aktivitu, ale také signál, že
se na ně nezapomíná.
Podle očekávání se do zápolení s tajenkami zapojilo nejvíce seniorů v Ostravě a v Havířově.
V přepočtu na počet obyvatel však získal první místo mezi městy Bruntál. Pomyslné křížovkářské
žezlo patří naší obci Bohuslavice . Všichni křížovkáři byli odměněni cenami.
Hlavními koordinátory byl spolek Počteníčko a Centrum pro seniory Trojlístek. Ti už teď připravují
jeho pokračování v příštím roce. Rozhodující bude, zda-li tuto úspěšnou aktivizační seniorskou
soutěž podpoří nové vedení Moravskoslezského kraje.
Bc. Andrea Matýsková
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Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje v obci Bohuslavice
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskutečnily ve dnech 7.10. a 8. 10. 2016.
V naší obci bylo ve výpisu stálého seznamu voličů zapsáno 1366 voličů.
Bylo vydáno celkem 553 úředních obálek, počet vrácených úředních obálek bylo rovněž 553.
Počet platných hlasů bylo celkem 547, neplatných hlasů bylo 6.
Strany, které získaly alespoň jeden platný hlas:
Občanská demokratická strana (voleb. strana č. 2)

15 hlasů

Komunistická strana Československa (č. 9)

6 hlasů

Česká strana sociálně demokratická (č. 12)

50 hlasů

Křesťan. a demokraat. unie-Čs.strana lidová (č. 24)

172 hlasů

ANO 2011 (č. 30)

142 hlasů

TOP 09 (č. 32)

39 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy (č. 37)

17 hlasů

Úsvit s Blokem proti islamizaci (č. 43)

5 hlasů

Moravané (č. 45)

1 hlas

Dobrá volba (č. 46)

1 hlas

Starostové a nezávislí (č. 47)

9 hlasů

Svobodní a Soukromníci (č. 52)

4 hlasy

PEO REGION (č. 65)

9 hlasů

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI-PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI (č. 67) 1 hlas
NEZÁVISLÍ (č. 68)
DSSS-Imigranty a islám v ČR nechceme!

12 hlasů
(č. 75)

2 hlasy

Koalice Svoboda a přímá volba demokracie -TO(SPD) a SPO (č. 78)

41 hlasů

Česká pirátská strana (č. 82)

21 hlasů

Další strany, hnutí a koalice, které již neuvádíme, nezískaly v krajských volbách v naší obci
ani jeden platný hlas.
Volební účast do krajského zastupitelstva v naší obci byla nad celostátním průměrem a to
40,48%.
Karla Krupová
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Pouť do Říma
Společně s 230 poutníky z celé ostravsko-opavské
diecéze se vydali na pouť do Říma i poutníci
z Bohuslavic. Děkovná pouť, pořádaná v roce
Božího milosrdenství u příležitosti oslav 20 let od
založení diecéze, začala pro bohuslavické poutníky
v neděli 25. 9. 2016 v Bohuslavicích u kostela
Nejsvětější Trojice požehnáním o. Marka
Žukowského. Do Říma přijeli poutníci v pondělí a
hned odpoledne navštívili po setkání s biskupem
Františkem Václavem Lobkowiczem baziliku sv.
Pavla za Hradbami. Druhý den byl zahájen
průchodem sv. branou a mší svatou v bazilice sv.
Šebastiána. Poté poutníci navštívili katakomby sv. Šebastiána a sv. Kalixta a další významné římské
památky.
Ústředním bodem pouti byla středeční generální audience a setkání s papežem Františkem na
Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, při které pronesl svůj pozdrav: „Srdečně zdravím poutníky
z ostravsko-opavské diecéze s jejich biskupem Františkem Václavem. Ať vám pouť dodá odvahu
být radostnými šiřiteli Božího milosrdenství. Ze srdce uděluji požehnání vám i vašim rodinám.“
Odpoledne se poutníci ve vatikánské bazilice účastnili slavnostní mše, kterou na počest sv. Václava
celebroval u oltáře katedry v hlavní lodi Svatopetrské baziliky kardinál Vlk společně s biskupem
Františkem Václavem Lobkowiczem a pomocným erfutským biskupem Reinhardem Haukem.
Po čtvrteční návštěvě papežských bazilik sv. Jana v Lateránu a Santa Maria Maggiore se vydali na
zpáteční cestu domů.
Pro všechny účastníky byla pouť se setkáním s papežem Františkem, navštívením čtyř papežských
bazilik a dalších pamětihodností Říma a Vatikánu mimořádným životním duchovním zážitkem.
Velice rádi také předávají pozdrav a svaté požehnání papeže Františka všem spoluobčanům.
Za všechny poutníky z Bohuslavic Kurt Kocián
Televize NOE – mše svatá
V pátek 25. listopadu se uskuteční v kapli televize NOE mše svatá (kapacita je max. 25 lidí),
přihlásit se můžete buď u p. Kristy Kocurové, nebo na OÚ u p. Marie Mikové. Přímý přenos můžete
sledovat na TV NOE.
V příštím roce 2017 (únor – zatím není přesný termín) se uskuteční mše svatá v televizi NOE
v kostele, která bude spojena i s prohlídkou televize.
Pozvánky
Ve středu 9. 11. 2016 se v obřadní síni obecního úřadu koná přednáška „Šetrně s vodou“. Začátek
je v 17.00 hod.
V sobotu 12. 11. 2016 uvede v 17.00 hod. v sále KD divadlo Moravia Vápenná muzikál „Šakalí
léta“.
Adventní koncert Slezského žesťového kvintetu Silesia Brass Quintet se uskuteční v neděli 27. 11.
2016 v 14.00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích.
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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/.
Projekt „Děti čtou dětem“
V letošním školním roce jsme zařadili do výuky projekt „Děti
čtou dětem“, který podporuje rozvoj čtenářských dovedností
dětí, kdy žáci prvního stupně základní školy předčítají dětem
z mateřské školy. V úterý 11. 10. navštívily 3. třídu děti
z předškolního oddělení MŠ, které si poslechly, jak dobře
dokážou číst jejich kamarádi. Představily jim knížku
„Birlibán“ od Eduarda Petišky, ze které jim přečetli několik
kapitol. Náplní projektu je zjišťování porozumění čtenému
textu a vytváření činností spojených s přečteným textem
v rámci mezipředmětových vztahů. Předškolákům se ve třídě
moc líbilo a se zaujetím všichni pracovali a pečlivě
poslouchali. Cílem tohoto projektu je vytvoření kladného
vztahu dětí ke knize a k četbě a také možnost posilování
mezigeneračních vztahů.
Mgr. Monika Valachová
Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“
Žáci naší školy z 1. - 5. třídy se v říjnu opět zapojili do již 7.ročníku česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy - Na téma Čtu, čteš, čteme. Partnerskou školou pro nás v letošním
roce byla Základní škola z Hurbanova.
Děti vytvořily 150 zajímavých a nápaditých záložek do knih, které putovaly za dětmi na Slovensko.
Našim žákům samozřejmě udělaly radost záložky ze slovenské školy.
Děkuji všem žákům, kteří se do Projektu s velkým nadšením zapojili. Poděkování patří také
vyučujícím, pod jejichž vedením tyto velmi zdařilé výtvory vznikaly.
Mgr. Lenka Lasáková
Návštěva rodilého mluvčího angličtiny na naší škole
Minulý měsíc byl v naší obci na návštěvě benediktinský
mnich a kněz z opatství Ampleforth na severu Anglie.
Ampleforth Abbey se nachází severně od Yorku a
součástí kláštera je i škola, kterou navštěvuje zhruba 600
studentů ve věku 5 až 18 let.
Protože naprostá většina našich žáků se ještě nikdy
nesetkala s rodilým mluvčím anglického jazyka, využili
jsme této příležitosti a pozvali otce Edgara do školy.
Otec Edgar postupně navštívil všechny třídy, ve kterých
se vyučuje angličtina, tj. třetí až devátou, a vyprávěl
dětem o místě, kde žije, tedy o svém opatství a škole,
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kterou tamní opatství provozuje. Byl nesmírně trpělivý a na závěr vždy odpovídal na dotazy, které
se zejména v nejnižších třídách často opakovaly.
Přestože někdy ve svém vyprávění zabrousil i do historie Anglie a tematika byla pro děti místy
náročná, věřím, že toto setkání pro ně bylo přínosem. Některé děti snad poprvé zjistily, že angličtina
opravdu funguje v reálném životě, uvědomily si, že někdy se jinak než anglicky nedomluví, a měly
radost z toho, že i jim rodilý mluvčí rozumí. A my doufáme, že tato návštěva byla pro mnohé
motivací do dalšího učení.
Mgr. Marie Kotzurová

Mateřská škola
Podzimní sportování Aneb „Vítáme Tě, Podzime“
V pátek 7. 10. uspořádal klub rodičů při MŠ spolu
s Mateřskou školou již tradiční podzimní sportování pro
naše nejmenší. Tentokrát mělo název „Vítáme Tě,
Podzime“. Akce se konala v kulturním domě, jelikož
nám tentokrát nepřálo počasí. Ale přesto byla akce
velice úspěšná a opět pěkně připravená. Děti se zabavily
nejdříve tanečky pod vedením paní Katky Krejčí, které
za to patří velký dík, a poté plnily různé úkoly týkající
se právě podzimu. Za splnění úkolů byly děti odměněny
malým dárečkem. Bylo vidět, že děti se na akci těšily a
pobavit se přišly i starší děti. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci této akce podíleli. Velice si vážíme
vstřícnosti a ochoty rodičů i prarodičů.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Podzim v tomto školním roce jsme již tradičně přivítali s dětmi naší oblíbenou Drakiádou. V pátek
21.10.2016 nám po deštivých dnech krásně vysvitlo sluníčko a my jsme s dětmi mohli vzít své
draky a jít je provětrat. Bylo sice bezvětří, ale děti to neodradilo, běhali s dráčky jako o život.
Někteří nám krásně létali, někteří krásně orali. To nám však nezkazilo náladu, právě naopak.
Strávili jsme společně krásné odpoledne na čerstvém vzduchu, dostali jsme sladkou odměnu a
těšíme se na další dobrodružství se školní družinkou.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková
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Sport
Medailové žně na turnaji v Srbsku! – Patrik Klos
Na počátku října roku 2016, krátce po zahájení letošní sezony, se česká
juniorská reprezentace ve stolním tenise vydala směr Vrnjačka Banja,
aby zde obhájila loňské výborné výsledky, které nastartovaly tak
skvělou sezonu, zakončenou medailovým úspěchem na Mistrovství
Evropy. Neodmyslitelným členem tohoto vavříny ověnčeného týmu je i
bohuslavický občan Patrik Klos.
Jak již titulek článku naznačuje, cesta do centrální části Srbska se českým juniorům více než
vyplatila. Z každé soutěže přivezli alespoň jednu medaili. Začněme u soutěže týmů. Češi patřili
mezi favority od začátku. Nebylo však pochyb o tom, že mezinárodně seskupené týmy budou více
než důstojnými soupeři. Až do semifinále to byla, s trochou nadsázky řečeno, procházka růžovým
sadem. Zde však čekal nepříjemný domácí tým. Boj to byl tuhý, avšak český tým dokázal zvítězit
3:2 a radoval se tak z postupu do finále. Tam na ně čekal nevyzpytatelný tým složený z hráčů
z Portugalska, Černé Hory a Bahrajnu. A zápas to byl opravdu dramatický. Vedení se přelévalo
z jedné strany na druhou, každý jednotlivý souboj byl vyrovnaný až do posledního míčku. Naštěstí
ale se zdárným koncem pro české mladíky. Na krku se jim tak houpají zlaté medaile ze soutěže
družstev.
Patrik Klos tvoří společně se svým reprezentačním a zároveň oddílovým parťákem Martinkem
velice silnou dvojici do soutěže ve čtyřhře. Tento pár pravidelně vozí úspěchy z velkých evropských
akcí. Ani zde chlapci nezaháleli a domů si přivezli pro ně tak typickou stříbrnou medaili.
V soutěži jednotlivců se Patrik Klos suverénně probojoval až do finále. Což se mu v singlu povedlo
vůbec poprvé v jeho juniorské reprezentační kariéře. Cestou do finále vyřadil dokonce nejvýše
nasazeného hráče z Bahrajnu. Je to obrovský úspěch. Patrik Klos sice finále prohrál, ale připsal si
další stříbrnou do bohaté sbírky. Česká nadvláda jako hrom! Další zastávka - Jihoafrická republika!
Pavel Klos

Listopad 2016

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 287

Stránka | 12

Zhodnocení soutěžní sezóny Sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice v roce 2016
Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice, a tím i Obec Bohuslavice reprezentovali v roce 2016
celkem 4 hasičská soutěžní družstva. Družstvo mužů, dvě družstva žen a družstvo dorostenců.
Družstvo mužů a obě družstva žen byly účastníky noční hlučínské hasičské ligy a dále se účastnily
soutěží v okolí a některých velkých soutěží i mimo domovskou oblast.
Mimo tato čtyři soutěžní družstva jsme měli zastoupení i v soutěžícími TFA-železný hasič.
Ve svých řadách také máme mladé hasiče-školáky, kteří však svou soutěžní sezonu 2016/2017
teprve začali a počet mladých soutěžících čítá 25 členů. O činností mládeže vás budeme informovat
v lednovém Zpravodaji, jelikož ještě v měsíci prosinci budou absolvovat jednu soutěž.
Na většinu soutěží v okolí se družstva dopravovala ještě sloužící Avií, která však, i přes věnovanou
péči, má stále větší poruchovost z důvodů svého stáří.
MUŽI: Co se týče můžu, tak letošní sezonu hodnotíme o trochu lépe než tu loňskou. Chtěli jsme
více, ale nešlo nám to. Musíme se více sehrát a ještě více se odevzdat hasičskému sportu. Letos jsme
absolvovali 39 soutěží. Předsevzetí máme veliké, chceme se účastnit soutěže MSP
(moravskoslezský pohár) a NHHL (noční hlučínská hasičská liga). V obou ligách se chceme
polepšit minimálně o 4příčky lépe, než jak jsme skončili letos. Co se týče úspěchů, tak jich pár
máme, první místo ze soutěže v Rohově a několik umístění na bedně. Kdo byl na posledním opékání
makrel v areálu hasičské zbrojnice, mohl vidět pár krásných pohárů všech soutěžních družstev
z letošní sezony. Co se týče nej. času, tak letos se nám povedl nej. sestřik za SDH Bohuslavice
vůbec (14:37 s na pravém a na levém terči 14:61 s), velice krásný čas, ale na vítězství to nestačilo,
bylo to 6 místo z 31 družstev. Byli jsme i na jiných kvalitních soutěžích jako Kujavy, 80 družstev a
my 14-ctí s časem 00:15:07, nebo trochu blíže, Služovice 42 týmů a my 4-tí. Jako nejkrásnější
soutěž bychom hodnotili Babice. Soutěž se konala dne 1.10.2016 a této se říká October cup. Na této
soutěži byli k vidění nej. družstva z celé naší republiky a Slovenska. Loni zde dost foukalo, letos
bylo počasí prostě nádherně. Soutěžilo 120 mužských a 30 ženských družstev. My jsme po nezdaru
s rozdělovačem obsadili 63 pozici. Co říci na závěr. Musíme si MÁKNOUT.
ŽENY A: V letošním roce se družstvo žen zúčastnilo noční hlučínské hasičské ligy, která měla
celkem 13 kol. V prvním kole, které se konalo v Píšti, kde je trať velmi obtížná, nezačala pro naše
družstvo sezóna zrovna růžově. Na umístění na bedně se ale dlouho nečekalo a hned v Darkovicích
se usmálo štěstí, dosáhly jsme na první místo, což bylo pro nás milé potěšení, pro některé účastníky
soutěže velké překvapení, jelikož se této soutěže zúčastnilo několik výborných ženských družstev.
V průběhu noční ligy byly dobré i méně dobré výsledky a v celkovém hodnocení noční hlučínské
hasičské ligy se družstvo umístilo na děleném 6 - 7 místě z 11 ženských družstev. Také jsme
absolvovaly několik denních soutěží, ve kterých se dařilo lépe. V Kozmicích jsme dosáhly na 2
místo, v Děhylově na 3 místo, kde se o celkové umístění bojovalo až do konce soutěže, jelikož jsme
nastupovaly jako poslední ženské družstvo a o jednu tisícinu sekundy jsme porazili družstvo
Markvartovic, v Markvartovicích na 3. místo a ve Smolkově na 2. místo.

Stránka | 13

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 287

Listopad 2016

Složení družstva ženy „A“ a výsledek ze Smolkova.
Ženy B: Toto soutěžní družstvo tvoří mladé dívky, které se v letošním roce daly dohromady po
ukončení činnosti v mládežnickém kolektivu a velké soutěže si spíše osahávaly. Soustředily se
hlavně na NHHL a tam obsadily bohužel jen 10 pozici. Na denní soutěže jezdily také, ale spíše
v kombinaci s naším zkušenějším a starším týmem holek A. No mají co zlepšovat, ale věříme, že
v příštím roce budou určitě lepší. Co se týče nej. soutěže, tak ta byla na naší denní soutěži, kde
překvapily nejen sebe i další družstva, opravdu se mají ještě co učit. Nejlepší soutěž byla
v Markvartovicích, kde si holky dokonce vyzkoušely, jaké to je běhat na jiných postech, než jsou
zvyklé. Jejich nej. sestřik za celou sezonu byl 00:17:41 a nej. ukončená soutěž s časem 00:17:58.
Holky vytrvejte.

Složení družstva ženy „B“ a výsledek z Markvartovic.
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DOROST: Tato soutěžní skupina se složila z děvčat a pár kluků, kteří jsou zařazení v již výše
uvedených soutěžních družstvech, kdy dali dohromady team dorostenců na Opavskou ligu. Odběhli
skoro celý seriál těchto soutěží, které se od našich soutěží výrazně liší. Odlišnost je v tom, že se
běhá s jednotným strojem, na široké hadice a hlavně, jsou nástřikové terče a ne sklopky. Tyto terče
se vyznačují tím, že se musí do nádrže nastříkat min.10 l vody, aby se plovák dostal k vypínači a
zastavila se časomíra. V této soutěží skončili z 8 družstev na krásném 4 místě. Kdyby jim nechyběli
tři soutěže, věřím, že by nebylo troufalé říci, že mohli pomýšlet i na lepší umístění v tomto seriálu
soutěží Opavské ligy.
TFA 2016 – David Pašek, mistrem České republiky
Letošní sezóna byla pro Davida Paška velice úspěšná. Jarní rozjezd hasičských soutěží TFA byl sice
trošku pomalejší a na prvních třech menších soutěžích se nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů.
Pak ale nastal obrat a tvrdý trénink přinesl první úspěchy. V každé další soutěži už stál David na
bedně a ve většině případů na 1. místě.
Jeho hlavním cílem však pro letošní sezónu bylo nominovat se na Mistrovství ČR. Pro nominaci
bylo důležité co nejlepší umístění ve čtyřech hlavních soutěžích zařazených do Moravskoslezského
poháru ředitele HZS, kde David zabodoval – TFA Vítkovice 1. místo, TFA Frenštátský mamut 2.
místo, TFA Slezská Harta 1. místo a TFA Horní Suchá 2. místo. S přehledem tak celý pohár vyhrál
a nominoval se z 1. místa na Mistrovství ČR za Moravskoslezský kraj.
2. ročník Mistrovství ČR TFA se konalo 1.10.2016 ve Štramberku. Ze všech krajů celé ČR tam
mělo zastoupení vždy 5 nejlepších dobrovolných hasičů. David svou vytrvalostí dosáhl na místo
nejlepší a stal se tak novým MISTREM ČR Sboru dobrovolných hasičů v disciplínách TFA pro rok
2016-2017. Celé družstvo Moravskoslezského kraje rovněž získalo zásluhou dalších borců krásné 2.
místo.
Velký
dík
patří
samozřejmě jeho pravé
ruce
a
osobnímu
trenérovi
Adamu
Ryšovi, který po celou
sezónu vedl Davida tím
nejlépe
možným
způsobem a byl mu
rovněž
psychickou
oporou. Jeho skvěle
vedený
trénink,
Davidova
píle
a
odhodlání
přináší
očekávané výsledky.
Adame,
DĚKUJEME!!!
Věříme, že i příští rok
bude úspěšný. Držíme
palce.
Soutěžící za MSK s ředitelem HZS MSK plk. Ing. Zdeňkem Nytrou
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Soutěž „Všude samá včela“
Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách pořádalo u příležitosti
oslav 65. výročí od založení školy soutěž s názvem „Všude samá včela“,
kde byly posuzovány výrobky s tématikou včely, které hodnotila
čtyřčlenná komise. Z naší školy se této soutěže zúčastnil žák 3. třídy Lukáš
Ostrák a v kategorii jednotlivců se umístil na krásném 1. místě.
Gratulujeme.
Běh – Daniel Ostrák
20.08. jsem se zúčastnil závodu, který se
konal v Opavě a jmenoval se BREDA
CITY TRAIL 10 km. Doběhl jsem 2 v
mé kategorii s časem 37:59 a celkově ze 136 účastníků na
11.místě.
Další závod byl taky v Opavě a jmenoval se OPAVSKÁ MÍLE
1609 m, kterého se zúčastnil Jakub Holuša mistr České Republiky
a taky ho vyhrál. Já jsem se umístil na 2. místě v mé kategorii
časem 5:01 a celkově ze 697 účastníku na 35. místě.
Pak jsem zkusil štěstí 17.9. v Hlučíně, kde se běžel podzimní běh
Hlučínem 8,4 km, kde jsem opět skončil na 2. místě v mé
kategorii a s časem 34:18 a celkově z 37 účastníku na 5. místě.
A 25.9. jsem šel běhat do Opavy, kde se běžel VEŘEJNÝ BĚH
KOLEM KOMÍNA MODEL na 11 km, kde jsem skončil na 1.
místě časem 46:23 a celkově z 63 účastníku na 9. místě.
Další běh se konal 15.10. ve Slavkovským lesíku na 8,1 km, kde
jsem doběhl na 3. místě v mé kategorii (40-49let).
Taky jsem se zúčastnil půlmaratonu v Kobeřicích, ve kterém jsem doběhl na 10. místě (40-49let)
časem
1:29:06
a
celkově
z
91
účastníku
na
23.místě.
Tyto a jiné běhy se počítají do PRAJZSKO OPAVSKÉ BĚŽECKÉ LIGY.
Další závod bude 6.11. na Borové prezentace: od 8.30 - 9.45 hod., start: 10:00 , délka trasy: 9 km a
povrch: lesní cesty, pěšiny.
Daniel Ostrák

Hledáme živnostníky nebo brigádníky na STAVEBNÍ
PRÁCE : ZEDNÍKY, SADROKARTONAŘE NEBO NA
POMOCNÉ PRÁCE.
Nejlépe z Kobeřic a okolí
nebo z okresu Opava.
Kontakt : REBSTAV
Email : RomanStarinsky@seznam.cz
Mob : 777 150 992 , 777 050 457
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci listopadu 2016
Diehel Arnošt
Vavřínek Alois
Děkánková Anna
Šebestíková Hilda
Šremer Rostislav

Krieblová Anastázie
Menšík Josef
Breuerová Hildegarda
Mokrá Zdenka
Vitásek Antonín
Ing. Benek Dieter

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji
blahopřejeme. Manželům Vlastě a Františkovi Pohankovým přejeme
k diamantové svatbě – 60 letům společného života, kterou oslaví
v tomto měsíci, další spokojená a ve zdraví prožitá společná léta
s hojností Božího požehnání.
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. 287 listopad 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. listopadu 2016.
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