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Vážení spoluobčané,
měsíc začal krásným jarním počasím, které až na
malé aprílové výkyvy trvalo do poloviny dubna, kdy
jsme oslavili největší křesťanské svátky Velikonoce.
Zbytek měsíce však odpovídal části přísloví „ …
duben – ještě tam budem“ a dodal bych ještě a
pořádně přiložíme. Sněhovou nadílku ze středy 19.
si budeme určitě pár let pamatovat. Nepříznivé
chladné počasí s deštěm trvalo do konce měsíce.
Teprve poslední dva dny jako by nás chtěly naladit
na přicházející Máj.
V dubnu proběhlo pravidelné zasedání rady a
zastupitelstva obce. Projednaly se probíhající práce
a akce i plány na nejbližší období.
Práce na Špakovském rybníku pokračují podle
harmonogramu, můžeme konstatovat, že větší
polovina sedimentu je odvezena. Je již také
připraveno dřevo na baštování severního břehu
rybníka. Znovu upozorňuji, že s těmito pracemi je
bohužel
spojeno
snížení
kvality
bydlení
v souvislosti s odvozem kalů jako je bláto, prašnost,
hluk apod.
Dobrým tempem pokračuje budování obecních
bytů. Bourací a nové stavební práce byly
realizovány, stejně jako vytápění bytů. V současné
době se pracuje na instalaci vody, odpadů a
elektřiny.
Byly doručeny pružinové houpačky, kterými se
doplní dětská hřiště u točny, kulturního domu a
obecního úřadu.
Proběhlo výběrové řízení na položení povrchu
víceúčelového sportovního hřiště. Byla vybrána
firma Sportovní podlahy Zlín. Po vyrovnání a
opravě asfaltu bude na plochu položen povrch
NottsSward 1300 v modro-zelené kombinaci. Na
hřišti bude instalováno nové osvětlení. Práce začnou
v květnu.
Koncem měsíce jsme vypsali výběrové řízení na
opravu ulice Školní. Zde se předpokládá zahájení
koncem května.
V dubnu se naplno rozvinul kulturní, společenský a
sportovní život v obci.
První sobotu jsme měli možnost shlédnout divadelní
představení „Světaci“ v podání Štěpánkovického
[Zadejte text.]
ochotnického
souboru. Pěkná návštěva, dobře
zvolená hra a umění účinkujících bylo zárukou
dobré zábavy.

BOHUSLAVICE

Pravidelné setkání se seniory se konalo ve čtvrtek
20. 4. v sále kulturního domu. Takřka zaplněný sál
se bavil při vystoupení folklorního souboru Srubek
ze Štěpánkovic, ale hlavně mezi sebou.
32. ročník šachového turnaje Bohuslavice OPEN
2017 překonal rekord v počtu účastníků z minulého
roku. V sobotu 22. dubna přijelo do Bohuslavic 200
vyznavačů této královské hry. Po dvou letech se
opět zúčastnil i nejlepší hráč České republiky pan
GM David Navarra, který také v turnaji zvítězil.
Zajímavosti je účast dvou hráčů z Indie. Fotografie
z akce si můžete prohlédnout na obecních webových
stránkách. Děkuji pořadatelům za náročnou a
výbornou organizaci turnaje. Poslední sobotu se
v areálu hasičské zbrojnice konalo první letošní
pečení makrel.
V květnu si připomeneme památku padlých ve
druhé světové válce položením věnců a modlitbou u
pomníků. Druhá májová neděle bude v duchu oslav
Dne matek. V kulturním domě vystoupí žáci školy.
Žáci třetí třídy budou mít svůj svátek v neděli 21.
května, kdy přistoupí ke svému prvnímu svatému
přijímání. Poslední víkend, od páteční vernisáže do
pondělí, mohou obdivovatelé jemné práce shlédnout
v síni obecního domu výstavu „Rok v krajce“. Ze
sportovních akcí bych Vás pozval na fotbalová
utkání našich družstev. Na státní svátek 8. května se
na hřišti koná žákovská soutěž v požárním sportu.
Pro příznivce volejbalu pořádá Volejbalový klub
v sobotu 13. května na školním hřišti volejbalový
turnaj.
S vírou v krásné jarní dny nám přeju hodně lásky
a pohody.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice
29. zasedání rady, středa 12. 4. 2017
Rada obce Bohuslavice bere na vědomí:
Informace MěÚ Hlučín z úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Dopravní obslužnost – jednání s MSK.
Ustanovení obce Bohuslavice opatrovníkem.
Smlouva OSA - informace.
Kotlíkové dotace informace o připravovaném 2. kole.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 03/2017. Výběr daní za I - III. 2017.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021.
Postup prací na Revitalizaci Špakovského rybníka.
Aktuální informace o stavbě Obecních bytů.
Víceúčelové sportovní hřiště informace o výběrovém řízení a přípravných pracech.
Monitoring kanalizace na ulici Školní.
Zaměření chodníků v obci.
Obecní dvůr Bohuslavice č. p. 482.
Příprava studie na cyklostezku Bohuslavice – Dolní Benešov.
Přípravu žádosti na dotaci na CAS.
Žádost o koupi parcely p. č. 589 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína a části parcely p. č. 596/1 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
Aktuální stav jednání o parcele p. č. 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Převod parcel z SPÚ do vlastnictví obce Bohuslavice.
Informace o zápisu žáků do 1. tříd ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Setkání seniorů ve čtvrtek 20. 4. 2017 v 16,00.
Žádost o dotaci Linka bezpečí.
Rada obce Bohuslavice schválila:
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu: Bohuslavice, Bolatická, 2284/1, NNk IV-12-8013010/3. Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IP-12-8019266/VB002.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IP-12-8019973/VB002.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu.
Program OZ.
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Dotace Charitě na 1. Q ve výši 840,- Kč.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 03/2017.
Bc. Andrea Matýsková
místostarostka

Mgr. Pavel Dominik
starosta
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Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 27. 4. 2017 od 18.00 hod. v obřadní síni
Obecního domu Bohuslavice
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Daniel Buhla, Ing. Tomáš Gruň konstatuje, že
na dnešním 17. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva.
Omluven: Ing. Jiří Kocián Ph. D., Antonín Štefek
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Ondřej Mokrý a Radek Kotzur.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 17/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Daniela Buhlu a Ing. Tomáše Gruně za členy návrhové komise, Radka
Kotzura a Ing. Ondřeje Mokrého za ověřovatele zápisu z 17. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 b) schválilo:
Program 17. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 c) schválilo:
Závěrečný účet a účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek auditu obce Bohuslavice za rok 2016 provedený firmou Moravskoslezský audit s.r.o.
usnesením č. 17/1 d) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – III. 2017. Celkové příjmy za 01-03/2017 činily 5 970 240,13 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 139 321,41 Kč, zůstatek z roku 2016 ve výši
6 410 999,45 Kč a splátka úvěru ve výši – 250 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 013/2017 činily 6 300 320,86 Kč. Celkové výdaje za 01-03/2016 činily 4 460 815,73 Kč. Peněžní
zůstatek k 31. 3. 2017 byl ve výši 7 809 745,26 Kč z této částky činil zůstatek na běžném účtu
3 887 238,63 Kč a na účtu u ČNB 3 922 506,63 Kč.
usnesením č. 17/1 e) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 2/2017 bez výhrad.
usnesením č. 17/1 f) schválilo:
Střednědobý výhled rozpočtu obce Bohuslavice na období 2018 -2021.
usnesením č. 17/1 g) schválilo:
Vybudování chodníku a opravu povrchu cesty u dětského hřiště v areálu SK Bohuslavice v majetku
obce Bohuslavice.
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usnesením č. 17/1 h) schválilo:
Podání žádosti o dotaci na pořízení nové (repasi stávající) CAS pro SDH Bohuslavice v roce 2018
v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ (MV-GŘ HZS ČR).
usnesením č. 17/1 i) schvaluje:
Prodej parcely p. č. 589 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 25 m2 a části parcely p. č. 596/1
(dle nového GP p. č. 596/7, 103 m2) v k. ú. Bohuslavice u Hlučína paní Denise Němcové za cenu
25,- Kč/m2. Celkem za částku 3200,- Kč.
usnesením č. 17/1 j) schválilo:
Bezúplatný převod pozemků p. č. 2415/2, 3132, 3133, 3134, 3136/2, 3137/2, 3139/2 a 2630/2 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 k) schvaluje:
Pověření starosty obce Mgr. Pavla Dominika jednáním o koupi nemovitého majetku – Restaurace
Centrum.
usnesením č. 17/1 l) schválilo:
Přijetí parcely p. č. 1556/11 o výměře 3783 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína jako daru od
Sportovního klubu Bohuslavice z. s.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 17/2 a Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 17/2 b Informaci o příjmu daní za období 01–03/2017.
č. 17/2 c Změnu rozpočtové skladby v rámci rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2017.
č. 17/2 d Informaci o 2. výzvě „Kotlíkových dotací“.
č. 17/2 e Informaci o výstavbě obecních bytů v domě č. p. 235.
č. 17/2 f Aktuální informace o postupu prací na Revitalizaci Špakovského rybníka.
č. 17/2 g Zahájení výběrového řízení na opravě ulice Školní.
č. 17/2 h Informace o výstavbě víceúčelového sportovního hřiště v Bohuslavicích.
č. 17/2 i Informace o přípravě projektové dokumentace na Obecní dvůr.
č. 17/2 j Další informace: oprava potoka u točny, most na Družstevní, obecní byt č. p. 114.
č. 17/2 k Záměr prodeje parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína určené ÚP Bohuslavice
k zástavbě rodinnými domy.
č. 17/2 l Aktuální stav jednání o parcelách s ÚZSVM.
č. 17/2 m Zajištění geometrického plánu na oddělení pozemků pod chodníkem p. č. 2179/42 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
č. 17/2 n Informace o kulturních akcích.
č. 17/2 o Další informace z jednání rady obce v březnu a dubnu 2017.
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Ondřej Mokrý v. r.

Radek Kotzur v. r.

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
V Bohuslavicích dne 27. 4. 2017
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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/.
3. čtvrtletí ve škole
Čas letí a my jsme v poslední čtvrtině školního roku. Proběhly všechny tradiční akce pro žáky i
jejich rodiče i veřejnost. Také během 3. čtvrtletí naši školu reprezentovali ve sportovních,
uměleckých, kreativních i znalostních soutěžích a olympiádách nadaní žáci. Ve škole proběhl
každoroční sběr papíru. Odměnou bude pro poctivé sběrače zajímavý výlet s exkurzí. V dubnu se
konaly konzultace o prospěchu a chování pro rodiče žáků, což bylo také hlavním tématem
pedagogické porady. Kromě toho jsme naplánovali organizaci posledních měsíců školy, objednávky
učebnic a učebních pomůcek na další šk. rok a plán dalšího vzdělávání pedagogů.
6. dubna proběhl zápis do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo celkem 40 předškolních dětí. Rodiče pěti
dětí žádali o odklad školní docházky. Vzhledem k většímu počtu dětí po delší době opět otevřeme
ve šk. roce 2017/2018 dvě první třídy. To obnáší pořízení nábytku a vybavení do nově vzniklé třídy.
Opavský skřivánek
Po roce jsme se opět zapojili do soutěže v sólovém zpěvu lidových písniček z Hlučínska a Opavska.
Tentokrát nás reprezentovaly Markéta Prchalová ze 4. třídy a Jana Pudichová z 5. třídy. Eva Ilková
z 5. třídy, která byla také na soutěž připravena, bohužel, onemocněla. Holkám patří velká pochvala, i
když nepostoupily do dalšího kola, jejich pěvecký výkon se jim moc povedl!
Informace k výuce náboženství v naší škole
V minulosti ve škole nastala nestandardní situace v souvislosti s výukou náboženství. Od dubna
vyučuje náboženství ve 3. a 9. třídě Mgr. Pavel Kuchař z Dolního Benešova. Informaci o změně
vyučujícího náboženství vydalo Biskupství ostravsko – opavské na základě jejich rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že řešení těchto záležitostí není v kompetenci vedení školy, toto rozhodnutí
jsme respektovali. Zároveň jsme o situaci informovali starostu obce a na osobní schůzce probrali
tuto záležitost osobně s otcem Markem Žukowskim.
V zájmu školy je zajistit výuku nepovinného předmětu náboženství pro 3. a 9. třídu a zajistit klidné
a bezpečné prostředí ve škole. Podle informací, které jsme obdrželi od p. faráře z Dolního Benešova
- Mgr. P. Kuchaře, 1. sv. přijímání proběhne v domluveném termínu, slavnostní mši bude sloužit
otec Marek Žukowski. Další podrobnější informace dostanou děti přímo v náboženství.
Chtěla bych Vás také tímto požádat, pokud máte nějaké nejasnosti, problémy či chcete bližší
informace o výuce a dalších záležitostech týkajících se školy, prosím, využijte konzultačních hodin
u vyučujících a vedení školy (nejlépe vždy po telefonické domluvě). Jsme k dispozici během celého
školního roku, ne jen v době třídních schůzek, kdy z důvodu nevyužití těchto konzultačních hodin
musíte čekat ve frontách u tříd a z nedostatku času nelze podrobně všechny záležitosti řešit během
dvou hodin s rodiči více než dvou stovek žáků.
Zároveň chci velmi poděkovat všem vstřícným rodičům, kterým záleží na chodu školy a komunikují
se školou a vedením osobně a velmi otevřeně. Vaše připomínky, návrhy a podněty jsou pro nás
velmi přínosné a pouze vstřícnou a konstruktivní komunikací jsme schopni spoustu důležitých i
běžných situací vyřešit.
Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy
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Den Země – Výstava domácích mazlíčků
Již pošesté se v naší škole uskutečnila dne 21.4., v rámci Dne Země, Výstava domácích mazlíčků.
Letos se výstavy
účastnilo 40 dětí.
Vzhledem k velkému počtu byla zvířata
vystavena ve 2 místnostech.V jedné třídě
se mohli žáci seznámit s papoušky,
andulkami, agamou, chameleony, želvami
a akvarijními rybkami, ve druhé zase
obdivovali morčata, křečky a králíčky.
Hlasovali jsme o nejsympatičtější
mazlíčky – zvítězili : králík
ježek
bělobřichý Julie Vitáskové ze 4. třídy a
králík Markéty Mučkové z 5. třídy. Na
dalších místech se umístili : J. Halfar, A.
Pašek, a sourozenci Najsrovi.
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
Jarní zpívání
Sice to 19. 4. 2017 venku moc jarně nevypadalo,
všude sníh a chumelenice, ale u nás ve škole přesto
zazněly i jarní písně. To si 13 dětí z 1. - 3. třídy
připravilo a zazpívalo svoji oblíbenou písničku na
každoročním Jarním zpívání. Děti se moc snažily,
krásně zpívaly, a proto byly odměněny bouřlivým
potleskem ostatních spolužáků. Od paní učitelky
dostaly diplom a menší odměnu.
Mgr. Zdeňka Birtková

Sběr papíru
Dne 4. 4. 2017 proběhl již v pořadí druhý sběr
papíru v tomto školním roce. Celkem žáci
nashromáždili a odevzdali 3,621 tun papíru.
Nejlepších patnáct sběračů pojede v květnu na
jednodenní výlet do ostravského Světa techniky,
kde pro ně bude připraven zajímavý program. Mezi
vybrané žáky patří Jakub Komárek, Maria
Kozáková, Zuzana Zedníčková, Tereza Buhlová,
Kamil Kubík, Robin Kocur, Eliška Smolíková,
Lukáš Ostrák, Viktorie Kocurová, Alexandra
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Kocurová, Jakub Benek, Marek Schuppík, Anna Kamrádová, Antonín Hanske a Richard Kubík.
Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili, a tak pomáhají chránit životní prostředí. V příštím
školním roce budeme opět pořádat sběr papíru na podzim a na jaře. Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Martina Mimlichová
Turnaj ve vybíjené
Duben byl již tradičně ve znamení okresních
kol ve vybíjené žáků 4. a. 5 tříd ZŠ. Jako první
ke svému utkání, které se konalo 11. 4. ve
Štěpánkovicích, nastoupili chlapci. Do všech
svých utkání vstupovali s chladnou hlavou a
samozřejmě vidinou vítězství a dalšího
postupu. Všechny zápasy byly nesmírně
vyrovnané. Chlapci v každém zápase sbírali
zkušenosti a neskutečně se zlepšovali. I přes
vynikající výkon nedosáhli na vítězství a
skončili
na
krásném
třetím
místě.
Reprezentovali nás Jakub Komárek, Tomáš
Kučera, Tomáš Vinárek, Filip Kubiš, Matěj
Vitásek, Jakub Krajíček, Jan Vitásek, Štěpán
Vitásek, Nicolas Badaj a Jan Maško. Následující den 12. 4. se konalo okresní kolo dívek rovněž ve
Štěpánkovicích. Děvčata také bojovala statečně, ale ostatní družstva byla přece jenom o něco lepší.
Rovněž konečné třetí místo v nabité kategorii je tak krásným výsledkem. Družstvo tvořili Dominika
Tulisová, Maria Kozáková, Andrea Beranová, Renáta Tomášková, Hana Janošová, Markéta
Lamžíková, Ema Theuerová, Klaudie Kudělová, Anna Kamrádová a Viktorie Kocurová. Za
reprezentaci školy velmi děkujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Martina Mimlichová

Mateřská škola
Jarní tvoření v MŠ
Dne 4. 4. se uskutečnilo v naší školce
tradiční jarní tvoření s rodiči. Děti spolu
s rodiči vytvořili krásné jarní výrobky,
kterými jsme si poté vyzdobili naší školku.
Byla připravena spousta zajímavých
nápadů a děti si chtěly vyrobit všechny
výrobky. Je vidět, že tato akce je oblíbená
nejen u dětí, ale také u rodičů, o čemž
svědčí hojná účast. Už nyní se těšíme na
další společné tvoření.

Kolektiv MŠ
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Sport
SK Bohuslavice - Fotbal
A
Bohuslavice – Štítina 1 : 1
Štěpánkovice – Bohuslavice 0 : 0
Bohuslavice – Stará Bělá 0 : 1
Ludgeřovice – Bohuslavice 3 : 2
Bohuslavice – Vítkov 1 : 3
B
Bohuslavice – Sudice 3 : 2
Dobroslavice – Bohuslavice 3 : 0
Bohuslavice – Závada 2 : 1

Dorost
Malé Hoštice – Bohuslavice

2:3

Žáci
Šilheřovice – Bohuslavice

1:2

Šachové Grand Prix kořistí GM Navary, druhý
IM Kriebel
Tři nejlepší v turnaji, zleva: IM Kriebel, GM
Navara, IM Plát
Další dějství turnajového seriálu Grand Prix České
republiky v rapid šachu 2016-2017 se odehrálo
v sobotu dvacátého druhého dubna v Bohuslavicích.
Letošní již 32. ročník překonal všechny
předcházející v počtu zúčastněných, když úderem
deváté hodiny startovní pole čítalo rekordních 200 registrovaných šachistů. Startovní pole tvořili
hráči GM Navara jako česká šachová jednička, IM Plát jako úřadující mistr republiky v
jednotlivcích a domácí IM Kriebel jako úřadující mistr republiky v soutěži družstev. Letošní ročník
se může pochlubit i jednou raritou a to dvěma hráči až z daleké Indie. Až tak daleko se ví
bohuslavickém turnaji…..
Samotná hra vypadala tak, že na partii měl každý hráč 13 minut a dvě sekundy ke každému
provedenému tahu. Tento systém je velmi spravedlivý a nevede k prohrám na čas, nebo
bezdůvodným reklamacím. Boje byly tuhé, nikdo nikomu nechtěl dát remízu zadarmo, obzvláště na
prvních čtyřech šachovnicích, které byly promítány v sále a také i do celého světa. Vítězem turnaje
se stal GM Navara s jednou remízou, druhým v pořadí a zároveň i přeborníkem obce byl IM Tadeáš
Kriebel., se stejným bodovým ziskem, ale horším pomocným hodnocením na třetím místě skončil
IM Plát.
Turnaj o přeborníka Bohuslavic 2017

Umístění

Body

1. IM Kriebel Tadeáš

2

7,5 bodů

3. Benek Jiří

125

4,0 body

4. Blokscha Vladimír

150

3,5 bodů
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Konečné pořadí šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2017:
Poř.

Jméno

IRtg Klub

Body BH.

1 GM Navara David

2703 1. Novoborský ŠK

8½

46

2 IM Kriebel Tadeáš

2396 1. Novoborský ŠK

7½

44

3 IM Plát Vojtěch

2564 ŠK JOLY Lysá nad Labem

7½

43½

4 FM Břečka Ivan

2275 TJ Ostrava

7½

40½

5 FM Bharadwaj Dhanush

1857 Indie

7

44

6 IM Zwardoň Vojtěch

2492 Beskydská šachová škola z.s.

7

43½

7 FM Holemář David

2288 Moravská Slavia Brno

7

42

8 FM Vrána František

2252 ŠK Staré Město

7

41½

9 IM Vesselovsky Serguei

2361 Beskydská šachová škola z.s.

7

41

2424 Tatran Litovel

7

40

10 IM Zpěvák Pavel

atd.
Do finálového losování dortů vydrželi téměř všichni aktéři, za což jim patří velký dík. A
samozřejmě také díky partnerům byl cenový fond pro všechny velmi zajímavý. Cenu obdržely
všechny zúčastněné děti, kterých bylo dvacet sedm.
Bez pomoci sponzorů se žádná takováto akce neobejde. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu
Bohuslavice, firmám OPAVICE, Opravárenský závod MSA, s.r.o., VOTOPLAST, s.r.o., CANIS
Prosper, KLIA CZ, s.r.o., PEDOTHERM Moravia s.r.o., Bohemia – Pojišťovací makléřství,
VALKODOPRAVA, s.r.o., KOZÁK-Tour, 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 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/tnr260959.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821
Leo Vitásek
Výstava modelářů a sběratelů Sazovice 2017
Ve dnech 8. - 9. 4. 2017 se na zámku v Sazovicích
uskutečnila výstava modelářů a sběratelů. V tomto
roce se zde sešlo mnoho překrásných modelů
kovových, plastových, ale také papírových modelářů
z celé České republiky. Poprvé se této soutěže účastnil
i Jiří Lasák, který na soutěž dovezl několik papírových
modelů v měřítku 1:100. Hned při zahájení výstavy
byl jasným favoritem soutěže, což se následně také
potvrdilo, v soutěži o nejlepší papírový model získal 1.
místo a jako bonus získal 2. místo v soutěži o nejlepší
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model celé výstavy, což je pro papírového modeláře,
který soutěží i proti plastovým a kovovým modelům
nádherný a nečekaný výsledek. Na další výstavu se
modely kouknou do Znojma, uvidíme, zda se i zde
podaří utrhnout nějakou cenu.
Jiří Lasák

Soutěžní družstva Sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice
Vážení občané, v tomto článku bych vás chtěl v krátkosti informovat o nastávající sezoně našich
soutěžních hasičských družstev. I když počasí tomu moc nepřeje začátek sezony je tady. První
tréninky již proběhly, tyto nám napověděly, že se po dlouhém zimním spánku bude nutné probudit a
zvýšenou aktivitou na trénincích se dostat do optimální soutěžní formy.
Sbor má ve svých řadách soutěžní družstva starších a mladších žáků, družstvo dorostenců, družstvo
žen, družstvo mužů a skupinu TFA, která nereprezentují pouze sbor, ale také Obec Bohuslavice.
Žáci se účastní soutěží „Hlučínská liga mládeže“, kterým již začala jarní část sezóny dne 23. 4. 2017
v Ludgeřovicích, a starší žáci obsadili 2. místo. V současné době se dělí o 2-3 místo (Na 1. místo
ztrácí jen 2 body). Je veliká škoda, že se na soutěže těžko schází i mladší žáci, kdy tito, vzhledem
k tomu, že je jich na soutěžích nedostatek (minimálně 7) se nemohou zapojit do soutěží a tím jim
unika vyšší postavení v konečné tabulce. Vedoucí mládeže jsou Petr Kubík, Petr Borzutzký a Jiří
Lasák.
Přehled následných mládežnických soutěží:
30. 4. 2017 Hlučínská štěrkovna, 8. 5. 2017 Bohuslavice, 14. 5. 2017 Bobrovníky, 11. 6. 2017
Vřesina a 18. 6. 2017 Dobroslavice, kde je zároveň celkové vyhodnocení s ukončením sezony.
Začátky všech soutěží jsou v 09.00 hodin.
Další soutěžní skupina jsou dorostenci. Po loňské první soutěžní sezoně, kdy se umístili na 4. místě
se i letos dalo dohromady další družstvo, které bude soutěžit v „Opavské dorostenecké lize“. Jelikož
je tato soutěžní skupina ohraničena věkem 18-ti let, tak v družstvu dochází každoročně k částečné
obměně soutěžících, kteří se musí v prvé řadě sehrát na trénincích a následně se pustit do boje
s dalšími soutěžními družstvy. Doufejme, že se jim bude i letos dařit.
Termíny a místa soutěží nejsou zatím upřesněná.
Soutěžní družstva žen a mužů se i v letošním roce opět zapojí do „Noční hlučínské hasičské ligy“
která je zaměřena, jak již z názvu vyplývá, na noční soutěže. V uplynulé sezoně nás reprezentovala
2 družstva žen a družstvo mužů. Družstvo žen se na letošní ročník zredukovalo na jedno, které nás
bude zastupovat v dané soutěží. V pohárových soutěžích v okolí se budou jednotlivé členky dle
možnosti střídat. V loňské sezoně se družstvo žen A umístilo na 6 místě, družstvo žen B na 10 místě
a muži se umístili taktéž na 10 místě.
Soutěže NHHL v roce 2017:
12. 5. 2017 Děhylov, 19. 5. 2017 Píšť, 26. 5. 2017 Darkovice, 9. 6. 2017 Markvartovice, 7. 7. 2017
Závada, 21. 7. 2017 Bohuslavice, 28. 7. 2017 Bělá, 11. 8. 2017 Martinov, 18. 8. 2017 Kozmice, 25.
8. 2017 Štěpánkovice, 1. 9. 2017 Strahovice, 8. 9. 2017 Služovice, 15. 9. 2017 Vřesina.
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Mimo tyto soutěže se budou soutěžní družstva, na základě pozvánek, účastnit i pohárových soutěží
v okolí.
Vedoucí žen je Ing. Renata Zajíčková a trenér Eliška Šimoníková. Vedoucí mužů, zároveň trenér a
někdy i člen soutěžního družstva je Tomáš Dominik.
Skupina TFA již má svou sezonu rozjetou a k naší radosti můžeme konstatovat, že velice dobře. Náš
reprezentant a Mistr ČR v TFA David Pašek zatím sklízí samé úspěchy, o čem jsme průběžně
informování na facebooku (pro informaci, ze 3 startů má 2 vítězství a 1 druhé místo).
Trenér, vedoucí a soutěžící TFA je Ing. Adam Ryš.
V sobotu dne 29. 4. 2017 se oba naši bojovníci v TFA zúčastnili v Ústí nad Orlicí 10. ročníku
soutěžě o "Pohár hejtmana Pardubického kraje" a jak dopadli? Jak David, tak i Adam se umístili ve
svých kategoriích na 1. místech, k čemuž jim srdečně blahopřejeme.
Před soutěžními družstvy, jejich trenéry a příznivci je náročná sezona, kdy se budou snažit uhájit
minimálně loňská umístění a k tomuto vynaloží všechen svůj um a schopnosti. Na samostatných
pohárových soutěžích naváží na minimálně loňské úspěchy a dají o sboru a Obci Bohuslavice vědět
v širokém okolí.
Hasičská slavnost se u nás uskuteční dne 18. 6. 2017 na hřišti SK, o které vás budeme ještě
informovat.
Co říct závěrem? Chtěl bych vás v co největším počtu pozvat na některé soutěže, hlavně na domácí,
k podpoře naších soutěžních družstev.
Všem členům soutěžních družstev i jednotlivcům držíme palce, ať je jejich umístění na horních
příčkách a celou soutěžní sezonu zdolají bez zranění.
Za SDH Bohuslavice Lasák Robert
Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice pořádá pro členy
ZÁJEZD
na
18. mezinárodní veletrh požární techniky a služeb,
který se uskuteční v sobotu 3. 6. 2017 v Brně.
Do celodenního programu je zařazena soutěž v disciplínách TFA
„O pohár prezídia Moravské hasičské jednoty“,
které se zúčastní i Mistr ČR v TFA 2016 – 2018, náš člen David Pašek.
Cena zájezdu 750,- Kč zahrnuje dopravu, vstupné a večerní posezení ve sklípku.
Odjezd v 06.00 hodin ze všech autobusových zastávek v Bohuslavicích.
Zájemci se mohou osobně přihlásit nejpozději do 7. 5. 2017 s plnou úhradou ceny zájezdu u p.
Roberta Lasáka, Opavská 361, Bohuslavice v pracovní dny od 17.00 – 21.00 hodin, ve volné
dny po celý den.

Inzerce
Druhý příjem: www.primavydelek.cz
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
3.5.

st

5.5.

pá

Svátek sv. Filipa
Jakuba, apoštolů

a

18:00

Za Adolfinu Vitáskovou, dceru Marii a + příbuzné

18:00

Za členy živého růžence

Památka
sv.
Jana
Sarkandra,
kněze
a 7:00
mučedníka

Za + Antonii Mašíkovou a duše v očistci

6.5.

so

7.5.

4. NEDĚLE
ne
VELIKONOČNÍ

6:45

Na poděkování za přijatá dobrodiní a dar zdraví u
příležitosti 60-ti let života, za + otce s prosbou o Boží
požehnání a za živou a + rodinu

7.5.

ne

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

9:30

Za živé a + farníky

10.5. st

18:00

Za Aloise Kocura, zemřelé příbuzné a dar zdraví pro
živou rodinu

12.5. pá

18:00

Za Alfonse Kocura, rodiče a dva zetě

13.5. so

Panny Marie Fatimské

7:00

Na poděkování Pánu Bohu a za dar zdraví pro celou
rodinu

14.5. ne

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

6:45

Za + Bernarda a Martu Hruškovy a + příbuzné z obou
stran

14.5. ne

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

9:30

Za + Ervína Krauseho, manželku a rodiče z obou stran

17.5. st

18:00

U příležitosti životního jubilea za + rodiče a sourozence

19.5. pá

18:00

Za + Františka Cigána, jeho rodiče a za živou a + rodinu

20.5. so

Památka sv. Klementa
7:00
Marie Hofbauera, kněze

Za + Evu Simkaničovou

21.5. ne

6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

6:45

Za + Ludvínu Mrkvovou, manžela a děti

21.5. ne

6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

9:30

Za prvokomunikanty

18:00

Výroční rekviem za Maxe Fojtíka

18:00

Za + Roberta Poštulku, manželku, děti a rodiče z obou
stran

7:00

Za Kláru Nevřelovou, Gerharda Lischku, Josefa Hradila a
duše v očistci

24.5. st
26.5. pá

Památka
sv.
Neriho, kněze

27.5. so

Filipa

28.5. ne

7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

6:45

Za + Aloise Vitáska, + příbuzné a za požehnání pro živou
rodinu

28.5. ne

7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

9:30

Za + Linuse Kučeru u příležitosti nedožitých 80 let, za
rodiče Ludvíka Mokrého a manželku a za živou rodinu

31.5. st

Svátek Navštívení Panny
18:00
Marie

Za Annu Newrzellovou, manžela, děti, vnuky a + příbuzné
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci květnu 2017
Miketová Anežka
Güntherová Růžena
Jiříková Marta
Poslední Jan

Škrob Lubomír
Ostárek Rudolf
Pospiechová Anemarie

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
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. května 2017.
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