[Zadejte text.]

číslo

295
Červenec
2017

Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce června se teploty často vyšplhaly
nad třicet stupňů, ale vždy jen na jeden dva dny a
potom se vždy o několik stupňů ochladilo.
Nejchladněji bylo v sobotu 17. kdy se nejvyšší
hodnota nedostala nad dvacet stupňů. V průběhu
měsíce bylo také několik deštivých dnů a bouřek.
Naštěstí jsme nezaznamenali přívalové deště. Celkově
lze konstatovat, že v prvním pololetí letošního roku je
počasí bez větších výkyvů, se kterými jsme se setkali
v předešlých letech.
První letní měsíc jsme mohli navštívit mnoho
zajímavých akcí. V pátek 9. uspořádala farnost
Bohuslavice Noc kostelů, byla to velmi zdařilá a
zajímavá akce, kterou shlédlo téměř 600 návštěvníků.
Stejné odpoledne pořádal Klub rodičů dětský den pro
žáky školy. Následující den měla být farní zahrada, ale
pro nepřízeň počasí se posunula na neděli. Slavnost
začala požehnáním kapličky Sv. Huberta na Kozmické
ulici. Ještě jednou děkuji panu V. Stuchlíkovi za
nápad a výstavbu. Odpolední posezení na farní
zahradě bylo opět hojně navštíveno. K dobré náladě
hrála dechová hudba. V neděli o týden později se po
dopolední mši vydal vesnicí průvod Božího těla. Na
odpoledne si hasiči připravili svoji letní slavnost a
soutěž v požárním útoku. Mnoho návštěvníků bylo
v pěkném počasí spokojeno s výkony závodníků a
bohatou nabídkou občerstvení. Vyvrcholením bylo
vylosování
tomboly.
Senioři
se
zúčastnili
„Olympiády“ v Bělé, kde soutěžili s družstvy z Bělé,
Bolatic, Chuchelné, Vřesiny, Závady a polských
Krzanowic a Borucina. Nešlo o výsledek, ale o radost
z pohybu a společného setkání. V červnu dohrávali
svoje soutěže naši fotbalisté. Bohužel naše „áčko“
pokračovalo v nepřesvědčivých výkonech a po dvou
letech opět sestoupilo do I. B třídy. O posledním
červnovém víkendu jsem navštívil spolu se zástupci
SDH Závažnou Porubu na Slovensku. Místní
Dobrovoľný hasičský zbor slavil 90 let od svého
založení. V přátelské a později i družné atmosféře
jsme prožili pěkné odpoledne a večer. Poslední
červnový týden je ve znamení konce školního roku.
Děti i učitelé už melou z posledního, ale prázdniny
jsou již na dohled. Ve čtvrtek dopoledne se konala
neformální beseda deváťáků se starostou. Odpoledne
pak následovalo slavnostní předávání vysvědčení za
[Zadejte text.]
přítomnosti vedení školy a rodičů. Ostatní žáci školy
ukončili školní rok v pátek 30. shromážděním na
dvoře školy.

V průběhu měsíce proběhlo zasedání rady obce a
zastupitelstva obce. Navštívil jsem také otevírání
sběrného dvora v Kobeřicích a kompostárny
v Oldřišově. Sběrný dvůr již u nás funguje, ale je
v plánu rekonstrukce těchto prostor. Přínosem by bylo
vybudovat vlastní kompostárnu. Tam by se likvidoval
„zelený“ odpad. Jen pro zajímavost, v loňském roce
jsme vyvezli 600 tun.
V červnu se také pokračovalo v investičních akcích.
V obecních bytech je dokončeno topení, vymalováno
2. podlaží, z větší části hotová fasáda, začaly práce
s kladením podlah a obkladů. Na asfaltový povrch
v areálu SK se položil nový umělý trávník,
vybudovaly se mantinely a nové osvětlení. K
dokončení chybí ještě několik drobností včetně
návštěvního a provozního řádu, které se zrealizují
v červenci. Hřiště chceme slavnostně otevřít
v polovině srpna. Děkuji všem „brigádníkům“,
zejména z řad nohejbalistů za pomoc. Ke sportovní
činnosti ho lze bezúplatně využívat již nyní. Koncem
června se také skončily práce na Špakovském rybníku.
V prvním prázdninovém měsíci nás opět čeká mnoho
událostí. Děti z naší farnosti odjíždějí 1. července na
týdenní letní tábor do Životic u Nového Jičína. Na
středu 5. července připravuje SK Bohuslavice turnaj
v malé kopané. Následující neděli se koná v Hlučíně
Festival kultury a Hlučínských řemesel. Myslivci
uspořádají svoji slavnost v neděli 16. července.
V pátek 21. se na hřišti SK bude konat noční hasičská
soutěž. Poslední víkend nás čeká největší společenská
událost roku Anenské slavnosti. Od pátku 28. 7. do
neděle 30. 7. bude u kulturního domu probíhat
program pro děti i dospělé.
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Pořadatelem je Bohuslavický oříšek a obec Bohuslavice. V kulturním domě bude instalována
výstava malířských prací mladých.
Počátkem července se začne s opravou ulice Školní. Bude to největší oprava komunikace v letošním
roce. Upozorňuji občany a uživatele ulice na zhoršení průjezdnosti a snížení kvality bydlení. Prosím
o trpělivost, vstřícnost a porozumění po dobu oprav. Brigádníci z řad studentů provedou každoroční
opravy a vyčištění potoka.
Vyčerpaným žákům a studentům přeju krásné prázdniny. Nám všem slunečnou dovolenou a
příjemné léto.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Z jednání rady obce Bohuslavice
31. zasedání rady, středa 21. 6. 2017
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Vzala na vědomí:
Informace o projektu „Pošta Partner“ v Bohuslavicích.
Informace o zajištění dopravní obslužnosti od roku 2018.
Smlouvu o převodu parcel z SK Bohuslavice vlastnictví obce Bohuslavice.
Informaci o ukončení činnosti obce Bohuslavice jako opatrovníka.
Další informace: (kurzy k ochraně obyvatel, možnosti regulace prodeje alkoholu, funkce přísedícího
Okresního soudu, petice občanů ke zpomalovacím prahům, možnost organizování Veřejné služby).
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 05/2017. Výběr daní za I - V. 2017. Rozpočtové opatření č.
3/2017.
Návrh na revokaci usnesení o poskytnuté dotaci.
Vrácení dotace KÚ MSK na vypracování projektové dokumentace.
Revitalizaci Špakovského rybníka.
Aktuální informace o stavbě obecních bytů.
Víceúčelové sportovní hřiště informace o přípravných pracích.
Informace o přípravě opravy kanalizace a povrchu na ulici Školní.
Zaměření chodníků v obci.
Kalkulaci nákladů a záměr prodeje parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o zájezdu do Závažné Poruby na Slovensku.
Informace o chystaných kulturních akcích (Anenské slavnosti, Strassenfest).
Informaci o hospicu Strom života.
Možnost pronájmu sálu obecního domu k besedě ke kotlíkovým dotacím.
Schválila:
Plánovací smlouvu mezi stavebníkem Alešem Jiříkem a obcí Bohuslavice zastoupenou Mgr. Pavlem
Dominikem.
Plánovací smlouvu mezi stavebníkem Janem Babicem a obcí Bohuslavice zastoupenou Mgr. Pavlem
Dominikem.
Smlouvu o přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2017 a 2018 Moravskoslezskému
auditu, s. r. o., IČ: 29382491 se sídlem Ostrava 2, Čs. legií 7.
Dodatek č. 1 – 55359049691 0 ke Smlouvě č.: IN2-2011-11222670652 mezi Vodafone Czech
republik a. s. a obcí Bohuslavice.
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Ukončení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi obcí Bohuslavice a MUDr.
Radimem Mokrošem k 31. 5. 2017.
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi obcí Bohuslavice, zastoupenou Mgr.
Pavlem Dominikem a PL pro D ZZ a ambulance s. r. o, se sídlem, Masarykova třída 900, 735 14 ,
Orlová- Lutyně IČ:29385971.
Pronájem hrobu č. h. 363 panu Petru Gaidovi.
Přijetí tří brigádníků na letní období na práce v obci.
Pronájem bytu Bohuslavice, Poštovní 114 panu Petru Režnému od 1. 8. 2017 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 05/2017.
Prodej traktorové sekačky panu Jiřímu Kocurovi za částku 3500,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Opravu doskočiště běžecké dráhy zakoupením a položením umělého koberce v areálu ZŠ a MŠ
Bohuslavice.
Investiční záměry ZŠ a MŠ Bohuslavice na období 2017 – 2023.
Přijetí neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Nákup 2 ks párty stanů o rozměrech cca 5 m x 10 m.
Pronájem ozvučení a podia na Anenské slavnosti v roce 2017.
Program 18. zasedání OZ.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 29. 6. 2017 od 18:00 hodin v obřadní síni
Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Antonín Štefek, Petr Kubík konstatuje, že na
dnešním 18. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů obecního zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Jan Manusch a Leo Vitásek.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 18/1 a) schválilo: Bc. Andreu Matýskovou, Antonína Štefka, Petra Kubíka za členy
návrhové komise, Jan Manusche a Leo Vitáska za ověřovatele zápisu ze 18. zasedání zastupitelstva
obce Bohuslavice.
usnesením č. 18/1 b) schválilo:
Program 18. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 18/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – V. 2017. Celkové příjmy za 01-05/2017 činily 10 006 434,94 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 600 921,73 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 015/2017 činily 16 768 356,12 Kč. Celkové výdaje za 01-05/2017 činily 10 742 792,34 Kč. Peněžní
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zůstatek k 31. 5. 2017 byl ve výši 6 025 563,78 Kč z této částky činil zůstatek na běžném účtu u ČS
1 929 546,55 Kč a na účtu u ČNB 4 096 017,23 Kč.
usnesením č. 18/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 3/2017 bez výhrad.
usnesením č. 18/1 e) revokovalo:
Usnesení č. 16/1 f) z 16. jednání OZ Bohuslavice konaného dne 23. 2. 2017 „Dotaci farnosti
Bohuslavice ve výši 30 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů vzdělávacího a poznávacího zájezdu
farní mládeže do Velké Británie“.
usnesením č. 18/1 f) neschválilo:
Uzavření smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Českou poštou na provozování Pošty partner od 1. 11.
2017
usnesením č. 18/1 g) schválilo:
Kritéria pro přidělení obecních bytů v bytovém domě č. p. 235.
usnesením č. 18/1 h) schválilo:
Podání žádosti o umístění zpomalovacích pruhů na místních komunikacích K Velkému dvoru a
Poštovní.
usnesením č. 18/1 i) schválilo:
Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1556/1 o výměře 109 m2, zastavěná plocha,
pozemku parc. č. 1556/11 o výměře 3782 m2, ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha,
pozemku parc. č. 1556/13 o výměře 21 m2, zastavěná plocha, a pozemku parc. č. 1556/14 o výměře
34 m2, zastavěná plocha, v k. ú. Bohuslavice u Hlučína, v obci Bohuslavice, Katastrální úřad pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, kdy tyto pozemky byly jakožto parcely
vyčleněny z pozemku p. č. 1556/1 o výměře 4334 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) zapsaného na
listu vlastnictví č. 839 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj – Katastrální pracoviště
Opava pro katastrální území Bohuslavice u Hlučína, obec Bohuslavice, a to na základě
geometrického plánu číslo 1194-11/2017 vyhotoveného Pavlem Dormanem, IČ: 87654873, který
ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Oldřich Mikulecký dne 23. 4. 2017 pod č.
124/2017 a s jehož očíslováním souhlasil Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj – Katastrální
pracoviště Opava dne 26. 4. 2017 pod č. PGP-640/2017-806 z vlastnictví Sportovního klubu
Bohuslavice, z. s. do vlastnictví obce Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 18/2 a Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 18/2 b Informaci o příjmu daní za období 01–05/2017.
č. 18/2 c Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2016 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2016 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 2016.
č. 18/2 d Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska za rok
2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2016 ze strany Moravskoslezského kraje a
včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska o
výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2016.
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č. 18/2 e Informaci o dopravní obslužnosti autobusové linkové dopravy v roce 2017 a od roku
2018.
č. 18/2 f Informaci o přísedícím Okresního soudu.
č. 18/2 g Informace o ukončení prací na Revitalizaci Špakovského rybníka a převzetí díla.
č. 18/2 h Informaci o výstavbě obecních bytů v domě č. p. 235.
č. 18/2 i Informace o víceúčelovém sportovním hřišti v Bohuslavicích. Postup prací, převzetí díla,
slavnostní otevření, provozní řád.
č. 18/2 j Položení umělého povrchu na běžeckou dráhu na školním hřišti.
č. 18/2 k Informace o výběrových řízeních a pracích na opravě ulice Školní.
č. 18/2 l Další informace: oprava potoka u točny, most na Družstevní, obecní byt č. p. 114., žádost
o dotaci na CAS.
č. 18/2 m Petici občanů k umístění zpomalovacích pruhů na místní komunikaci K Velkému dvoru.
č. 18/2 n Informace o parcelách získaných od SPÚ v květnu 2017.
č. 18/2 o Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína určené ÚP
Bohuslavice k zástavbě rodinnými domy.
č. 18/2 p Informace o kulturních akcích: Noc kostelů, Zájezd do Závažné Poruby, Anenské
slavnosti, 270 let kostela a dalších.
č. 18/2 q Další informace z jednání rady obce v květnu a červnu 2017. (Investiční záměry školy na
období 2017-2023).
Ověřovatelé usnesení:
Jan Manusch

Leo Vitásek

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
V Bohuslavicích dne 29. 6. 2017

Další informace
Špakovský rybník
Revitalizace rybníka je největší investiční akcí roku 2017. Stálá hladina má plochu 1,9 ha. Jednalo
se o vytěžení sedimentu z celé plochy a opravu břehů. Z historie není známo, že by se sediment
celoplošně vyvážel. Projektovou dokumentaci vypracovala firma J & J Inženýrské sítě z Opavy. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava s nabídkovou cenou
3 888 888,05 bez DPH. Byl také proveden chemický rozbor sedimentu, který nezjistil žádné
překročení povolených limitů. Po zahájení prací v lednu 2017 se zjistilo, že dno rybníku nemá
požadovanou únosnost. Z toho důvodu nemohly být na pojezd po dně použity betonové panely a
musely se vyrobit dřevěné pontony. Tyto vícepráce byly v hodnotě 350 ti. bez DPH. Od února se
začalo s těžením bahna. Práce byly náročné, protože technika se musela pohybovat po pontonech, ke
kterým bagry sediment postupně překládaly. V květnu se začalo se zpevňováním břehu u zahrad
dřevěnými plůtky. Podle projektu musely být trámy z borovicového dřeva. Zbývající část břehů se
nejprve srovnala, zejména se zarovnaly kaverny pod břehy a zasypala se kamenivem. Práce byly
ukončeny ve druhé polovině června. Celkem se odtěžilo téměř 9500 m3 bahna. Byla provedena
měření firmou i obcí. Na zpevnění břehů se použilo 750 m3 kamene a srubová stěna z trámů má 210
m2. Celková cena vč. DPH je 5 129 054,- Kč. Přislíbená dotace z ministerstva zemědělství činí 2
mil. Kč. Zbývá napustit rybník a kochat se.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Obecní byty
Práce na vybudování šesti obecních bytů pokračují velmi rychle. V současné době se maluje,
pokládají podlahy, dělají obklady a dokončuje fasáda. Přesto zbývá ještě mnoho k dokončení, a
proto je zbytečné v současné době chodit s dotazy a žádostmi na obecní úřad. Zastupitelstvo
schválilo kritéria, podle kterých budou byty přidělovány. O všech termínech bude veřejnost včas
informována na úřední desce, ve zpravodaji a na webový stránkách. Pokud půjdou práce jako
doposud předpokládáme otevření od 1. října.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Oznámení
Obecní úřad oznamuje, že v pátek 7. července bude OÚ z důvodu čerpání dovolené uzavřen.
Kalendář na rok 2018
Ve zpravodaji duben již byla výzva k „retro kalendáři“ (1960-1975) na rok 2018. Z důvodu
nedostatečného množství fotografií, žádáme občany, pokud mají fotografie z tohoto období, aby je
přinesli na OÚ, nebo zaslali na adresu: marie.mikova@bohuslavice.eu. Po zpracování budou
fotografie vráceny majiteli. Děkujeme.
Marie Miková
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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/.
Závěr školního roku 2016/2017
Před desíti měsíci jsme plni elánu zahajovali školní rok a plánovali jsme, co všechno se zase
naučíme, co všechno s třídními kolektivy zažijeme. Školní rok je nyní téměř za námi a nezbývá, než
si po rozdání vysvědčení pořádně užít prázdniny. Jsem velmi ráda, že jsme letos nemuseli řešit
žádné závažnější kázeňské problémy, na konci školního roku převažovaly spíše pochvaly především za výborný prospěch, aktivitu, reprezentaci školy, pomoc třídním učitelům, apod. Letos
byla udělena také pochvala ředitelky školy – a to naší žákyni 7. tř. Lucii Kubíkové za vynikající
reprezentaci ve sportovní disciplíně voltiž a v tuzemských i zahraničních soutěžích a zároveň za
výborný prospěch.
Letos se rozloučíme se 14 žáky 9. třídy a 3 žáky 7. třídy, po prázdninách přivítáme ve dvou 1.
třídách 35 žáků.
Veškeré informace o proběhlých akcích, soutěžích, olympiádách, umístění žáků, podrobných
výsledcích vzdělávání a chování žáků, informace o hospodaření školy budou zveřejněny ve výroční
zprávě za šk. rok 2016/2017.
O prázdninách budou ve školní budově i na pozemku probíhat opravy a drobné stavební práce. Na
školním hřišti vznikne další prostor pro mateřskou školu s novým herním prvkem a pískovištěm.
V pavilonu speciálních učeben v ZŠ vybudujeme novou učebnu pro výuku technických a
výtvarných předmětů a činnost školní družiny. Nově bude vybavena také budoucí třída pro
prvňáčky.
Chtěla bych poděkovat všem žákům za píli a snahu, pedagogům za velmi dobrou spolupráci a
vynaložené úsilí při vzdělávání žáků v základní i mateřské škole, děkuji také všem nepedagogickým
zaměstnancům, kteří jsou nedílnou součástí naší školy. Poděkování patří určitě oběma Klubům
rodičů při ZŠ i MŠ za jejich ochotu a čas, který obětují svým dětem, všem členům školské rady,
vedoucím zájmových kroužků a také rodičům a přátelům školy, kteří poskytli v jakékoliv formě
dětem sponzorské dary. Za celoroční spolupráci děkuji zřizovateli a všem zaměstnancům obce.
Přeji všem krásné a slunečné prázdniny! Užijte si dlouho očekávané chvíle volna a klidnou
dovolenou!
Mgr. Gabriela Prchalová, ŘŠ
Umístění žáků 9. třídy na jednotlivých typech škol
Typ školy

Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet

Gymnázium

0

2

2

SOŠ

5

4

9

SOU

2

0

2

Konzervatoř

0

1

1

Červenec 2017

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 295

Stránka | 8

Umístění žáků 7. třídy na jednotlivých typech škol
Typ školy
Gymnázium

Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet
0

3

3

Hodnocení žáků na konci školního roku
Třída

Vyznamenání Průměr/třída Pochvaly Vých. opatření Absence

1.
2.

28 žáků 28
22 žáků 22

3.

1,07

7

7

1229

1,13

11

0

595

26 žáků 24

1,21

10

0

960

4.

26 žáků 22

1,17

15

0

978

5.

25 žáků 13

1,44

8

6

988

6.

26 žáků 7

1,62

8

0

975

7.

15 žáků 4

1,77

5

6

620

8.

22 žáků 11

1,57

8

6

953

9.

14 žáků 6

1,72

6

4

747

1,41

78

29

8045

Celkem

137

Celkem bylo uděleno:
26 napomenutí tř. učitele, 4 důtky tř. učitele, 78 pochval tř. učitele, 1 pochvala ředitelky
One day with a native speaker
Ve dnech 8. a 15. 6. 2017 se 37 přihlášených
žáků z naší školy zúčastnilo intenzivních
tříhodinových kurzů angličtiny s rodilým
mluvčím pocházejícím z Keni. Žáci byli podle
věku rozděleni do tří skupin.
8. 6. 2017 proběhly kurzy 1. skupiny (žáci 3. a
4. třídy) a 2. skupiny (žáci 8. a 9. třídy). 15. 6.
2017 pak proběhl kurz 3. skupiny (žáci 5. a 6.
třídy).
Hodiny plné otázek na lektora, her, zábavy a
pro starší žáky také přednáška o životě v Keni
a Ugandě byly dětmi vnímány velmi pozitivně
a dle jejich názorů by takovéto kurzy uvítaly
v budoucnu častěji.
Mgr. Nikola Jarošová
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Den dětí a pasování prvňáčků
I letos se v pátek 9. 6. 2017 odpoledne zaplnila školní zahrada dětmi, které si přišly užít svůj Dětský
den, které pro ně připravil Klub rodičů při ZŠ Bohuslavice. Celým odpolednem provázel i Honza
Gavelčík, kterému tímto moc děkuji za zpříjemnění odpoledne i večera. Žáci vyšších ročníků si pro
své mladší kamarády připravili hry a tím i příjemnou zábavu a zpestření odpoledne. Došlo také na
pasování prvňáčků do stavu "školního". Pasováno bylo 35 dětí, které si své odpoledne řádně užily.
Po pasování byli všichni obdarováni dárečky, které jim budou celé prázdniny připomínat, že za dva
měsíce už budou sedět ve školních lavicích. Následovala diskotéka Honzy Gavelčíka, která měla
neskutečný úspěch a všichni od těch nejmladších až po ty nejstarší si ji užili. Všechny děti dostaly
malé občerstvení a věřím, že všichni si odnesli na tento den jen krásné vzpomínky.
Moc děkuji všem, kteří u této akce přiložili ruku k dílu a pomohli tak všem dětem užít si krásný Den
dětí. Vážím si Vaší pomoci, protože bez Vás, milí rodičové, by se tyto úžasné akce pro naše děti
nekonaly.
za Klub rodičů, Kateřina Vitásková
Sportovní akce ZŠ - 2. pololetí 2016/2017
Druhé pololetí školního roku bylo opět ve znamení
sportovních soutěží. Dne 1. 2. 2017 zahájili sportovní
soutěže chlapci a dívky ze 4. a 5. třídy. Zúčastnili se
okresního kola ve šplhu na tyč v Opavě. Naši školu
reprezentovali J. Vitásek, J. Komárek, T. Kroupa K.
Freisler, A. Kamrádová, A. Mokrá, Ch. Šenkýřová, A.
Černovská. Děvčata se umístila na 10. místě, chlapci
obsadili 11. místo.
Dne 23. 2. 2017 se
děvčata z 5. a 7. třídy
zúčastnila okresního finále ve sportovní gymnastice v Opavě.
Děvčata ve složení M. Kubíková a T. Majorošová, L. Kubíková
a V. Haburová obsadila krásné 7. místo ve velmi nabité
konkurenci.
Děkujeme
za
perfektní
reprezentaci.
Dne 5. 4. 2017 se uskutečnil v Kobeřicích turnaj žáků 8. a
9. třídy v minifotbale. Naši školu reprezentovali: A.Cigán,
L.Kučera, V.Cyrus, L.Mika, J.Kozák, M.Foldyna,
Š.Dudek a D.Piskoř. Naši žáci obsadili celkově 4. místo.
11. a 12. 4. 2017
byly dny turnajů ve vybíjené dívek a chlapců 4. a 5. třídy,
konané v ZŠ Štěpánkovice. Obě družstva skončila shodně
na 3. místě. O tento úspěch se zasloužili D. Tulisová, M.
Kozáková, A. Beranová, R. Tomášková, H. Janošová, M.
Lamžíková, E. Theuerová, K. Kudělová, A. Kamrádová, V.
Kocurová, J. Komárek, T. Kučera, T. Vinárek, F, Kubiš, M.
Vitásek, J. Krajíček, J. Vitásek, Š. Vitásek, N. Badaj a J.
Maško.
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K již tradičnímu fotbalovému utkání McDonald´s cup, které se konalo v Kobeřicích 10. 5. 2017, se
postavili chlapci 4. a 5. třídy. Chlapci obsadili 5. místo. Školu reprezentovali J. Vitásek, A. Hanske,
J. Krajíček, N. Badaj, P. Dihel, J. Maško, T.
Kučera, J. Komárek a T. Vinárek.
Na závěr sportovních soutěží, se žáci 4. až 9.
třídy zúčastnili Atletického mistrovství škol
Hlučínska. V 1. kategorii nás reprezentovali J.
Komárek, F. Kubiš, M. Vitásek, M. Theuerová
a H. Janošová. Ve 2. kategorii Š. Dudek, J.
Kotzur, J. Grzenia, V, Haburová, J. Kubíková a
M. Herudková. 3. kategorii reprezentovali L.
Kučera, V. Burian, J, Kozák, K. Vitásková, K.
Fusová a K. Hulvová. I přes nepřízeň počasí
dosáhli žáci na cenné kovy. Celkem si žáci
odvezli 9 medailí, tři bronzové, čtyři stříbrné a
dvě zlaté. V celkovém součtu se naše škola
umístila ve druhé kategorii na 2. místě a ve třetí kategorii na 3. místě. Děkujeme za perfektní
výkony s výbornými výsledky.
Mgr. Martina Mimlichová, Mgr. Pavel Balcar

Mateřská škola
Čas letí jako….
I v naší mateřské školce utekl školní rok rychle, protože byl plný nádherných akcí a různých aktivit.
O všech činnostech jsme Vás během roku informovali ve Zpravodaji.
K tomu, aby byly děti a rodiče spokojeni se postaral celý kolektiv MŠ, Klub rodičů pod vedením
paní Katky Bachroníkové.
Dík patří všem, kteří nám pomohli jak finančně, tak i tím, že přiložili ruku k dílu. Bez Vaší pomoci
by to nešlo.
Na akcích nám pomáhaly „Seniorky“ – děkujeme Vám.
Pan Mokrý upravil posezení pod pergolou, s panem Staňkem opravili pískoviště. Rodiče Honzíka
Vlčka koupili písek…. Klub rodičů se rozhodl, že přispěje dětem na průlezky na nové hřiště, které
bude za tělocvičnou ZŠ.
Nesmíme zapomenout na MŠ v Závadě, která se podílí na vystoupeních pro širokou veřejnost v
obci. Velký dík patří OÚ v Závadě v čele s p. ing. Lorkovou. Poděkování patří všem rodičům, kteří
pomáhají na akcích pro děti, podílejí se na menších opravách, sponzorují MŠ, zásobují nás
dobrotami, omalovánkami a jinými, „maličkostmi“ za které moc děkují pracovnice MŠ v Závadě.
Za to, že nám to funguje skvěle na obou mateřských školách patří velký dík paní ředitelce Mgr.
Gabriele Prchalové.
Zuzana Oznerová
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Koncert flétny
Dne 22. června proběhl v mateřské škole koncert flétny
třídy broučků. Děti se celý rok učily nejen hrát na
flétnu a zpívat, ale také vytleskávat rytmus a poznávat
noty. Účast na koncertě byla hojná a všem zúčastněným
se vystoupení líbilo. Chtěla bych všem rodičům a
dětem touto cestou ještě jednou poděkovat za trpělivost
a poctivou přípravu na hodiny flétny. Těším se na
skvělou spolupráci i v příštím školním roce.
Učitelka MŠ Kateřina Jošková
Den dětí
V pátek 2. 6. proběhl v prostorách zahrady mateřské školy DEN DĚTÍ, který zorganizoval Klub
rodičů ve spolupráci s učitelkami mateřské školy.
Této akce se účastnily nejen děti z mateřské školy, ale také mladší školáci. Děti procházely
POHÁDKOVOU ZAHRADOU, kde plnily jednotlivé úkoly. Na stanovištích je čekali žáci starších
ročníků základní školy převlečeni za pohádkové bytosti.
Součástí bylo i bohaté občerstvení pro děti i rodiče.
Výtěžek z akcí klubu rodičů umožnil jet dětem z mateřské školy na další dva výlety.
Mladší děti navštívily 13. 6. ZOO v Ostravě, která je zčásti po rekonstrukci. Děti mohly zhlédnout
nové pavilony, výběhy pro zvířátka, projít se nově upraveným parkem a vydatně posvačit.
Starší děti vyrazily 15. 6. na hrad ve Starém
Jičíně. Celohradní usedlostí děti provedl pan
kníže s pážaty. Měly možnost si vyzkoušet
dobové zbraně a střelbu z lukostřílu. Za
odměnu si opekly špekáčky. Pan kníže
nakonec pasoval předškoláky do stavu
ŠKOLÁKŮ.
Oba výlety se vydařily a vykouzlily úsměvy
na tvářích dětí. Děti přijely spokojené a
rozzářené.
Poslední akcí tohoto školního roku bylo
divadélko BERUŠKA. Společný zážitek z Veselé pohádky si užily děti z naší mateřské školy i děti z
mateřské školy ze Závady.
Kolektiv učitelek mateřské školy
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Požární poplach
19. června v naší mateřské škole proběhl požární cvičný
poplach spojený s evakuací dětí. Vše pod vedením pana
Petra Kubíka. Děti byly odvážné a nečekanou událost
zvládly na jedničku.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Školní družina
Poslední měsíc školního roku 2016-2017 jsme strávili spjati s přírodou. Hned začátkem června jsme
navštívili Farmu u Halfarových, kde jsme si mohli zvířátka prohlédnout nejen velmi zblízka, ale být
s nimi v ohradě, nakrmit si je a pohladit si je. Paní Halfarová ochotně odpovídala dětem na všechny
zvídavé otázky a vše vysvětlila.
Uprostřed měsíce jsme byli v Zahradnictví u
Ostárků, kde jsme měli přednášku a zároveň
názornou ukázku, a to vše o včelách a čmelácích.
Prohlédli jsme si rostliny a také chovná zvířata.
A na závěr jsme ukončili tento školní rok již
tradičním Večerem se školní družinou. Společně
s rodiči jsme strávili krásný večer u Myslivecké
chaty a poté už sami noc v prostorách naší
školy.
Chtěla bych moc poděkovat za ochotu
manželům Halfarovým a také Ostárkovým.
Nesmím zapomenout na myslivce. Také bych
chtěla poděkovat, a to hlavně za děti, že si
jejich rodiče udělali i přes pracovní vytížení
v páteční večer čas, a strávili ho se svými
dětmi. Je to „To“ nejkrásnější co pro své děti
můžete udělat, být s nimi. Nesmím zapomenout
na tatínky, kteří nám pomohli při večeru
s družinou.
Krásné, pohodové a ničím nerušené prázdniny
přeji všem. V novém školním roce se budeme na
vás všichni těšit.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková
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Sport
SK Bohuslavice
Skončila sezóna 2016 – 2017. V historii našeho fotbalu nebude hodnocena kladně, protože byla
završena sestupem „A“ mužstva z I. A třídy o soutěž níže. Již v loňské sezóně jsme se zachraňovali
na poslední chvíli. Letos to bohužel nevyšlo. Mužstvo získalo pouhých 13 bodů (na podzim 10, na
jaře 3) za 2 vítězství a 7 remíz při celkovém skóre 30 : 80 a skončilo na posledním místě. Věřme, že
nastanou lepší časy.
Tabulky:
„A“ mužstvo I.A třída

„B“ mužstvo III. třída

1.

Stará Bělá

26 17 6 3 65:28 57

1.

Dobroslavice 24 16 2 6 69:37 50

2.

Jakubčovice

26 13 4 9 58:42 43

2.

Sudice

24 15 4 5 77:48 49

3.

Bolatice

26 13 4 9 41:30 43

3.

Služovice

24 14 3 7 53:45 45

4.

Ludgeřovice 26 11 9 6 55:40 42

4.

Bolatice "B"

24 14 2 8 76:49 44

5.

Darkovičky

26 11 8 7 46:35 41

5.

Dolní
Benešov "B"

24 14 1 9 73:48 43

6.

Kravaře

26 12 4 10 60:44 40
6.

Bohuslavice
"B"

24 13 2 9 72:48 41

7.

Strahovice
"B"

24 12 3 9 56:44 39

8.

Darkovičky
"B"

24 9 2 13 49:53 29

9.

Závada

24 8 3 13 30:49 27

10.

Oldřišov "B" 24 8 1 15 64:96 25

11.

Darkovice
"B"

24 7 3 14 36:67 24

12.

Hať "B"

24 6 2 16 51:84 20

13.

Štěpánkovice
24 5 2 17 45:83 17
"B"

7.

Štítina

26 11 4 11 41:52 37

8.

Chlebičov

26 10 5 11 41:44 35

9.

Mokré Lazce 26 10 3 13 42:46 33

10. Oldřišov

26 9 6 11 54:61 33

11. Vítkov

26 10 2 14 51:47 32

Krásné
Loučky

26 10 2 14 31:55 32

12.

13. Štěpánkovice 26 9 4 13 43:54 31
14. Bohuslavice 26 2 7 17 30:80 13
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dorost okresní přebor

žáci okresní soutěž 1 + 7

1.

Zlatníky

18 17 0 1

2.

Bolatice

18 16 0 2 113:17 48

3.

Litultovice

18 10 2 6

55:55 32

4.

Bohuslavice

18 10 2 6

64:49 32

5.

Háj ve Slezsku 18 10 1 7

79:43 31

6.

Hať

18 8 1 9

40:49 25

7.

Vávrovice

18 4 4 10 39:66 16

8.

Vřesina

18 4 0 14 44:109 12

9.

Slavkov

18 3 1 14 37:106 10

10. Malé Hoštice

Stránka | 14

93:30 51

18 2 1 15 33:73

1. Oldřišov

14 12 0 2 75:29 36

2. Háj ve Slezsku 14 11 0 3 52:16 33
3. Štěpánkovice

14 10 1 3 51:35 31

4. Píšť

14 7 1 6 44:39 22

5. Dobroslavice

14 5 1 8 26:45 16

6. Bohuslavice

14 5 0 9 31:49 15

7. Štítina

14 2 2 10 29:53 8

8. Šilheřovice

14 0 3 11 18:60 3

7

Malá kopaná
SK Bohuslavice pořádá ve středu 5. 7. 2017 turnaj v malé kopané. Začátek je v 9,00. Občerstvení je
zajištěno.
Volejbalový turnaj
V sobotu 17. června jsme se zúčastnili již 7. Volejbalového ročníku Memoriálu Zuzany Bedrunkové
v Chuchelné. Každý ročník se vždy konal v horkém a slunečném počasí, ale letos nás od rána
provázela zima a dešťové přeháňky. I přesto všech 6 týmů dorazilo a mohli jsme začít deštivé
utkání. Opět se hrálo systémem smíšených družstev, kdy musí hrát min. 2 ženy v týmu. Kvůli
chladnému počasí se zápasy hrály jen do 15 bodů bez rozdílu. Když začalo hodně pršet, zápas se
přerušil a pokračovalo se později po upravení kurtu. Bylo to sice náročné, ale všichni jsme se bavili,
popíjeli horký čaj a grog na zahřátí a náladu si nikdo zkazit nenechal. Obhajovali jsme loňské
vítězství, ale tým Rebelů z Dolního Benešova byl
přece jen o kousek lepší a my jsme nakonec skončili
na krásném 2. místě!
Celkové pořadí:
1. Rebelové Dolní Benešov
2. Bohuslavický bagr
3. Dobří holubi Dolní Benešov
4. Nulová šance Bolatice
5. Padlé hvězdy Chuchelná
6. Staré páky Chuchelná
Marie Kocurová
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SDH Bohuslavice
Hasiči informují
V neděli 18. 6. 2017 za velmi pěkného počasí proběhla na hřišti SK denní soutěž v požárním sportu
XXV. ročník ,,Memoriál Rudolfa Šebestíka“. Soutěže se účastnilo 27 družstev z toho 8 družstev
žen. V kategorii muži se na 1. místě umístila Běla s časem 14,41 na 2. místě Kozmice s časem 14,55
a na 3. místě Pustkovec s časem 15,23. V kategorii ženy se na 1. místě umístila Závada
s časem17,96 na 2. místě Bohuslavice s časem 18,24 a na 3. místě Malé Hoštice s časem 18,50.
Svou premiéru mělo také nově složené družstvo dorostenců, kteří se prezentovali celkem dobře a
svůj první start před veřejnosti zvládli. Doufejme, že jejich zápal vydrží.
Všem soutěžícím děkujeme za pěknou prezentaci požárního sportu, a všem divákům za
povzbuzování soutěžících a hojnou účast.
Dne 21. 7. 2017 se od 22.00 hodin uskuteční noční hasičská soutěž, která je zařazena do soutěže
Noční Hlučínské hasičské ligy. Taktéž na tuto akci vás co nejsrdečnější zveme.
Za SDH Jan Manusch - velitel
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
Za + Annu Daňkovou, Vlastimila Daňka, Ludvíka Panáčka a Evu
Simkaničovou

1.7.17

So

Bo 7:00

1.7.17

So

Bo 10:30 Svatba Jakub Kretek a Veronika Poštulková

2.7.17

Ne

13. neděle v
mezidobí

Bo 6:45 Za živé a + farníky
Bo 9:30 Za + Jana Kotzura, rodiče z obou stran a dva bratry

Slavnost SV.
CYRILA, MNICHA,
A METODĚJE,
BISKUPA, patronů Bo 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za + rodiče, děti a přátele
Evropy, hlavních
patronů Moravy –
doporučený svátek

5.7.17

St

7.7.17

Pá

Bo 18:00 Za členy živého růžence

8.7.17

So

Bo 7:00 Za + Martu Sebralovou, manžela, syna a rodiče z obou stran

9.7.17

Ne

12.7.17

St

Bo 18:00 Za + Marii Latonovou, manžela a živou a + rodinu

14.7.17

Pá

Bo 18:00 Za + Annu Dominikovou, rodiče a tchána

15.7.17

Památka sv.
So Bonaventury, biskupa Bo 7:00 Za + Bertu Štefkovou, manžela a + Valesku Štefkovou
a učitele církve

15.7.17

So

16.7.17 Ne

14. neděle v
mezidobí

Bo 6:45 Za + Leo a Ernu Kocurovy, rodiče Hulvovy a + příbuzné
Bo 9:30 Za + Josefa Benka a rodiče z obou stran

Bo 14:00 Svatba Lukáš Bodeček a Martina Kocurová
Slavnost výročí
posvěcení katedrály

Bo 6:45 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za + rodiče, syna a přátele
Bo 9:30 Za živé a + farníky
Na poděkování za 80 let života, za rodiče z obou stran a živou
rodinu

19.7.17

St

Bo 18:00

21.7.17

Pá

Bo 18:00 Za + Viléma Kocura, manželku, syna a zetě

22.7.17

So

23.7.17 Ne

Svátek sv. Marie
Magdalény
16. neděle v
mezidobí

Bo 7:00 Za + Edeltraudu Blokšovou a manžely
Bo 6:45

Na poděkování za přijatá dobrodiní, pomoc a ochranu u Panny
Marie ustavičné pomoci

Bo 9:30 Za + Leo Dominika, rodiče z obou stran

26.7.17

Památka sv. Jáchyma
St a Anny, rodičů Panny Bo 18:00 Za + Roberta Veverku, manželku a 3 zetě
Marie

28.7.17

Pá

Bo 18:00

Za + Ignáce Konečného, manželku a + rodinu Konečnou a
Cyrusovou

29.7.17

So

Bo 7:00

Na poděkování za dar zdraví, za + rodiče s prosbou o dar zdraví
pro živou rodinu

30.7.17 Ne

17. neděle v
mezidobí

Bo 6:45 Za živé a + farníky
Bo 9:30 Za + Elfrídu Fussovou a rodiče z obou stran
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Červenec 2017

Červenec 2017

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 295

Stránka | 18

Stránka | 19

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 295

Červenec 2017

Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2017
Fojtíková Ervína
Heisig Heinz
Janošová Lydie
Lampartová Anna
Garcia Irena
Odvody Vojtěch

Kocur Erhard
Hluchníková Helena
Kubík Josef
Štefaňák Štefan
Pohanka František

V měsíci červenci 2017 oslaví významné jubileumzlatou svatbu manželé Lydie a Valter Slaní.
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Manželům Slaným přejeme další společná spokojená léta.
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. 295 červenec 2017 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. července 2017.
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