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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
první prázdninový měsíc je minulostí. Tento rok
nebyla taková souvislá řada tropických dnů jako pár
let zpátky. Horké dny byly několikrát zakončeny
bouřkou a vystřídány teplotami pouze okolo dvaceti
stupňů. K největšímu ochlazení došlo v polovině
měsíce. Naopak poslední víkend, letos odpustový,
přinesl tropické teploty.
Kulturní a společenský život v červenci je nesmírně
bohatý. Již na přelomu června a července se na
hřišti SK konal dvoudenní „Camp“ minižáků. Děti
si zasportovaly, pohrály, a hlavně strávily noc ve
stanech. Na svátek Sv. Cyrila a Sv. Metoděje
připravil Sportovní klub turnaj v malé kopané.
Celodenní akce se za krásného počasí zúčastnilo 11
družstev. V neděli 9. července proběhl na
hlučínském náměstí devátý ročník festivalu kultury
a řemesel. Součástí programu bylo také vystoupení
našich Vlašanek.
V pátek 14. července celebroval mši svatou Otec
biskup František Lobkowicz, který se po mši setkal
s farníky. Co k tomuto setkání dodat? Slušný se
zastyděl, poprosil o odpuštění a věří, že se zdravý
rozum k obci zase navrátí.
Myslivci pozvali spoluobčany na slavnost v neděli
šestnáctého. Příjemný slunečný den přilákal
obrovské množství návštěvníků, o čemž svědčí více
než tisíc vydaných zvěřinových specialit, snědených
koláčů, vypitých piv a dalších pochutin. V závěru
měsíce pořádalo myslivecké sdružení Memoriál
Jitky Hromadové, mezinárodní soutěž ohařů.
Další složka obce SDH se prezentovala následující
pátek noční soutěží. Za příjemného počasí se
soutěže na hřišti SK zúčastnilo téměř čtyřicet
družstev. Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení
připravené obětavými pořadateli.
Závěrečný červencový víkend patřil Anenským
slavnostem. Bohuslavický Oříšek a obec
Bohuslavice připravily pro občany třídenní akci.
Součástí byla výstava mladých malířů Kristýny
Hulvové, Johanky Kurkové a Michala Freislera.
Zejména pořadatelům z řad Oříšku a pomáhajícím
seniorkám je třeba vyseknout Pochvalu a
[Zadejte text.]
Poděkování za nezměrnou obětavost u pultů všech
stánků i mimo ně.

Nezbytnou součástí odpustu jsou také kolotoče a
další pouťové atrakce. Ale ten, kdo vymyslel ten
stříkací barevný hnus by zasloužil … Děkuji všem
organizátorům a zúčastněným za přípravu akcí a
reprezentace obce – pestrý život.
V červenci se provedla roční revize dětských hřišť a
dokončily se práce na víceúčelovém hřišti. Zbývá
dokončit okolní terénní úpravy a slavnostně hřiště
otevřít. Termín bude včas oznámen.
Pokračovaly práce na opravě ulice Školní, které by
měly být dokončeny v srpnu. Postupně se dokončují
také obecní byty a úpravy okolí bytového domu.
V srpnu se bude konat zasedání rady obce a
zastupitelstva, kde se budou plánovat investice a
opravy na další období. Chystají se také společenské
a sportovní akce. Nejbohatší nabídka je připravena
na druhý srpnový víkend. Již v pátek 11. 8. bude za
kulturním domem letní kino. Pořadatelé z řad
Bohuslavického Oříšku chystají film Bezva ženská
na krku. Následující den se koná pouť do Hrabyně.
Zahrádkáři připravují na večer posezení s hudbou a
další den tradiční slavnost na své chatě. Aby všeho
nebylo málo, ve stejném termínu zahajují fotbalová
družstva nový ročník soutěží. V sobotu 26.8. se
uskuteční již tradiční Strassenfest ulic Sokolská, K
Velkému dvoru, na Svahu a Opavská. Zahájení
v 15.00 hod., všichni jste srdečně zváni. Rozloučení
s prázdninami a táborák na točně připraví rybáři na
prvního září. Letos se nebudou konat rybářské
závody, protože Špakovský rybník se teprve
pomaloučku napouští.
Zemědělcům přeju dobré počasí pro úspěšnou
sklizeň a nám všem klid a pohodu do následujících
dní.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
19. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 31. 8. 2017 v 18,00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Na zasedání Vás srdečně zvu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Poděkování občanů za úspěšnou reprezentaci obce Bohuslavice
Dárci krve
Ing. Michal Strýček - čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlaté medaile – 40
bezpříspěvkových odběrů.
Petr Kubík - čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže III. třídy – 80
bezpříspěvkových odběrů.
Pavel Gazda - Čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže I. třídy – 160
bezpříspěvkových odběrů.
Daniel Buhla - Čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Plakety – Dar krve – dar
života za 250 bezpříspěvkových odběrů.
Šachy
Tadeáš Kriebel
Je členem vítězného družstva české extraligy ((Tht Extraliga ČR). Devíti násobný vítěz, hraje
nejvyšší soutěž v Polsku Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach (neboli Polska ekstraliga w
szachach)), nejvyšší soutěž na Slovensku (Slovenská Extraliga) a Německu (2. Bundesliga). Je
také členem českého reprezentačního týmu. Sám se definuje jako týmový hráč.
Stolní tenis
Patrik Klos - Sezona 2016/2017
Úspěchy:
- 1. místo v soutěži družstev na Junior Open v Srbsku
- 2. místo v soutěži jednotlivců na Junior Open v Srbsku
- 2. místo ve čtyřhře na Junior Open v Srbsku
- účast na Mistrovství světa juniorů v Jihoafrickém Kapském městě
- 10. místo na Mistroství světa v soutěži družstev
- člen extraligového týmu mužů TJ KST Ostrava
- účast v play-off české extraligy
- ocenění Sportovec Moravskoslezského kraje v kategorii juniorů za rok 2016

Srpen 2017

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 296

Stránka | 4

TFA – nejtvrdší hasič přežije
David Pašek
1. 10. 2016 na Mistrovství ČR ve Štramberku se stal Mistrem ČR v kategorii SDH v disciplínách
TFA.
V letošním roce začala sezóna v březnu, od té doby se zúčastnil už 13-ti soutěží TFA a pokaždé stál
na stupních vítězů - 7 x 1. místo, 2 x 2. místo a 4 x 3. místo.
Úspěchem byla letos účast na mezinárodní soutěži TFA Slovakia v Banské Bystrici, kde skončil v
kategorii do 30-ti let na 3. místě.
Kaplička sv. Huberta
Váslav Stuchlík - Za nápad a výstavbu kapličky sv. Huberta
Za výstavu obrazů na Anenských slavnostech
Michal Freisler, Kristýna Hulvová, Johanka Kurková
Taneční styl: Disco show
Tanečníci: Gabriela Kocurová, Sofie Strýčková, Julie Dominiková
Taneční škola: Dance4Life Opava
Holky se v letošním soutěžním roce zúčastnili dvou nejprestižnějších celorepublikových soutěží:
- Taneční skupina roku (TSR), umístění 1. místo (Mistři České republiky)
- Czech Dance Organization (CDO), umístění 2. místo (Vícemistři České republiky)
Věková kategorie soutěží: do 8 let
Soutěžní kola a umístění v soutěžním roce 2017:
Taneční skupina roku:
- Regionální kolo pro Sev. Moravu v Třinci, 1. místo (TSR)
- Mistrovství Moravy ve Zlíně, 1. místo
- Mistrovství České republiky v Praze, 1. místo
(na MČR postoupilo 6 týmů z Moravy a 6 týmů z Čech)
Czech Dance Organization:
- Regionální kolo pro Sev. Moravu v Opavě, 1. místo
- Mistrovství Moravy v Bohumíně, 1. místo
- Mistrovství České republiky v Praze, 2. místo
Za aktivitu a obětavost při realizaci Anenských slavností
Michal Vitásek
Za dokončovací práce na víceúčelovém hřišti
Kolektiv Nohejbalu
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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/.
Zahájení školního roku 2017/2018
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí 4. 9. 2017 pro žáky 2. – 9.
třídy v sále KD Bohuslavice v 8 hodin ráno. Žáci se poté přemístí do školy, kde obdrží základní
informace o organizaci vyučování v dalších dnech.
Budoucí prvňáčci jsou zváni se svými rodiči do obřadní síně Obecního domu 4. 9. 2017 v 9
hodin ráno. Po slavnostním přivítání a zahájení povinné školní docházky děti odejdou s třídními
učitelkami do školy.
Provoz v mateřské škole bude zahájen v pátek 1. 9. 2017 v 6:30.
Mgr. Gabriela Prchalová

Mateřská škola
Mateřská škola
Oznamujeme rodičům, že provoz MŠ bude zahájen v pátek 1. 9. 2017. V případě, že Vaše dítě
nastoupí později, nahlaste to ve dnech 28. – 31. 8. 2017 do MŠ a školní jídelny. Děkujeme.
MŠ Bohuslavice

Školní družina
Zápisové dny do školní družiny
Rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo školní družinu a již vyplnili na konci školního roku
dotazník, nechť se dostaví v tyto dny a v tomto čase do školní družiny.
Rodiče vyplní písemnou přihlášku a upřesní nástup dítěte do školní družiny.
Zápisové dny a hodiny jsou tyto:
Pondělí 28.8.2017
Úterý

13:00 – 17:00 hod.

29.8.2017

9:00 – 12:00 hod.

Středa 30.8.2017

13:00 – 16:00 hod.
Za ŠD Karin Herudková
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Sport
SK Bohuslavice
Fotbalisté začnou sezónu druhý srpnový víkend. Muži „A“ zahájí po sestupu z „A“ třídy soutěž
derby zápasem v Hati v neděli 13. srpna. O den dříve se utkají „béčka“ obou celků. První domácí
zápasy sehrají naše družstva následující víkend. Béčko přivítá v sobotu 19. 8. Bolatice „B“ a první
mužstvo se utká o den později s Dolní Lhotou. Dorost se pro letošní sezónu sdružil s Dolním
Benešovem a bude hrát pod hlavičkou Dolní Benešov „B“ okresní přebor. Domácí utkání se budou
hrát v Bohuslavicích. Sezónu zahájí utkáním v Píšti poslední srpnový víkend.
Rozlosování sezony je součástí zpravodaje.
Výbor SK

SDH Bohuslavice
Hasiči informují
V pátek 21. 7. 2017 od 22 hodin, za umělého osvětlení proběhla na hřišti SK noční soutěž
v požárním sportu, která je zařazena do Noční Hlučínské hasičské ligy. Soutěže se účastnilo 36
družstev z toho 9 družstev žen. V kategorii muži se na 1. místě umístili Kozmice s časem 14,87 na
2. místě Komárov s časem 15,65 a na 3. místě Služovice s časem 15,66. V kategorii ženy se na 1.
místě umístili Kozmice s časem 17,29 na 2. místě Markvartovice s časem 17,56 a na 3. místě
Závada s časem 18,05.
Děkujeme všem soutěžícím za pěknou prezentaci, čím dál víc atraktivních nočních soutěží v
požárním sportu, všem sponzorům za podporu, sportovnímu klubu za poskytnutí areálu, a všem
divákům za povzbuzování soutěžících a hojnou účast.
Pro příznivce opékání makrel u hasičárny oznamujeme, že další opékání bude v záři. Taktéž na tuto
akci vás co nejsrdečnější zveme.
Za SDH Jan Manusch - velitel
Hasičskou sezónu máme již za sebou a
prázdniny jsou v plném proudu. Děti
jsou ve fázi odpočinku a v době
prázdnin. Ale to nemění nic na tom, že
trénování patří na první kolej. Máme
spoustu nováčků na nových postech,
proto je třeba se připravit na novou ligu.
Tréninky pokračují každou středu v 16
hod. na hřišti TJ Sokol. Touto cestou
jim děkuji za zapůjčení prostor
k trénování.
Sezónu jsme ukončili na krásném 2.
místě. Měli jsme mnoho úspěchu: 2
první místa, 7 druhých míst a další 3 neúspěchy - čtvrté, páté a poslední místo. Jedním z pořadatelů
soutěže bylo i naše SDH. Konala se na místním hřišti již zmiňovaného TJ Sokol. Pořádali jsme
Pohárovou soutěž a zároveň Jarní kolo hry Plamen. Děti soutěžily v požárním sportu, štafetě 4x60 a
štafetě CTIF.
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Bylo připravené bohaté občerstvení, spoustu cen od obce Bohuslavice a taky poháry od sponzora
CANIS PROSPER s.r.o. Všem mnohokráte děkuji. Naše družstvo se zde umístilo na 4. místě, asi u
nás byla malá „nervozitka“ :-D . Škoda, i mistr tesař se někdy utne.
Postup z druhého místa Hlučínské ligy nám dál možnost bojovat v soutěži O pohár Starosty OSH
Opava v požárním sportu a štafetě 4x60, která se konala v Hlučíně – Rovninách. Bojovali jsme ze
všech sil o umístění na vyšších příčkách a zároveň o postup na Krajské kolo. Naše úsilí se nám
vyplatilo a dosáhli jsme na 4. příčku. To ovšem nestačilo na postup do kraje, tady byl šikovnější
konkurenční tým z Hlučína, byli o místo lepší. Chtěl bych pochválit vedoucí Hlučínské ligy. Měli
vše krásně zorganizované a vybrali i zázemí na vysoké úrovni.
Poděkováním za kvalitní výsledky byl hasičský tábor v místní Březince na myslivecké chatě.
Kouzlem je to, že je chata bez elektřiny a mimo civilizaci. Spalo se ve stanech a byly zakázány
mobily a tablety. Organizátorem byli naši sponzoři manželé Ďurinovi, manželé Haburovi z SDH
Závada, Lasák Jirka a moje maličkost s manželkou. Tábor byl třídenní s počtem 21 dětí, 6 ze
Závady a 15 z Bohuslavic. Děti byly rozděleny do 3. týmů a bojovaly v různých disciplínách
(soutěž na raftech, pevnost Boyard, orientační běh …) Rozloučili jsme se i se třemi dětmi Markétou Halfarovou, Lukášem Kučerou a Davidem Kubíkem. Ti ovšem nekončí, ale přešli do
dorosteneckého družstva. Věřím, že jim jejich nadšení a píle vydrží i nadále. Všechny děti dostaly
hodnotné ceny a byly z tábora nadšené, ale také unavené.
Poděkování patří obci Bohuslavice, SDH Bohuslavice, sponzorům manželům Ďurinovým, restauraci
Majk (p. Mašík), Canis prosper, našemu trenérovi Jirkovi Lasákovi, rodičům, kteří pomáhají
v podpoře dětí a v neposlední řadě mojí ženě, která mi toleruje čas trávený s dětmi a pomáhá mi
s hasičemi.
Vedoucí kolektivu mládeže Kubík Petr
TFA - David Pašek vládne tvrdou rukou
Náš malý, ale efektivní tým TFA, se v tomto soutěžním
období zúčastnil již 13 soutěží. Díky výborným
výkonům Davida Paška máme z každé soutěže pohár,
tzn. umístění na 1-3 místě. Davidovi se letos podařil
„majstrštyk“, v jednom dni se zúčastnil dvou soutěží,
jednu vyhrál, ve druhé byl až druhý. Nikola Steffek
v kategorii žen statečně bojuje se střídavými úspěchy,
Adam Ryš stejně tak v kategorii mužů nad 35 let.
Muži jsou zapojeni do pohárových soutěží - Český
pohár a Moravskoslezský pohár. V Českém poháru je
David v průběžném hodnocení kolem 15. místa celkově,
Adam 4-5 v kategorii a celkově kolem 60. místa.
Moravskoslezský pohár David zatím vede na 1. místě.
Letos jsme se poprvé vydali do zahraničí na prestižní závod TFA Slovakia v Bánské Bystrici otevřené mezinárodní mistrovství Slovenska. V tvrdé konkurenci 87 špičkových profesionálů
z Polska, Maďarska, Slovenska a Česka David vybojoval skvělé 3. místo ve své věkové kategorii,
ale v absolutním pořadí byl 6. A to je velký úspěch! Adam skončil celkově 56.
Do konce roku zbývá ještě mnoho soutěží, tak nám držte palce. Můžete nás přijít podpořit 5. srpna
do Horní Lhoty (Vaňkův kopec) 2. září do Ostravy - Dolní Vítkovice, 9. září do Hati.
Ing. Adam Ryš
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Mistryně ČR
Letošní taneční sezóna byla pro naše
malé juniorky (Julii Dominikovou-8
let, Sofii Strýčkovou-8 let, Gabrielu
Kocurovou-6 let) velmi úspěšná.
S trenérkami a dalšími děvčaty pilně
od ledna do března natrénovaly
sestavu s názvem Příběh vteřinovky
– v sestavě 21 tanečnic. Zúčastnily se
regionálních
soutěží,
kde
postupovaly na krajské soutěže,
z těch
pak
na
Mistrovství
Moravy…..a
protože tancovaly
skvěle, ve všech těchto kolech si
vytancovaly první místo……..a
k tomu postup na Mistrovství ČR, které se konalo v Praze. Za obrovské konkurence také těch
nejlepších tanečních škol z ČR, naše holky vytancovaly opět první místo a tím titul MISTRYNĚ
ČESKÉ REPUBLIKY 2017 v kategorii děti.
Teď ještě holky čeká týdenní soustředění ve Zlatých Horách a potom už zasloužený odpočinek.
Další taneční sezónu už bohužel holky nebudou tancovat ve stejné věkové kategorii…..i tak si holky
budou na soutěžích fandit a navzájem se podporovat.
Držme jim palce……
Pozvání na zahrádkářkou slavnost
Spolek „Zahrádkářů Bohuslavice“ pořádá ve dnech 12. – 13. 8. svou zahrádkářskou slavnost. Po oba
dva dny k tanci a poslechu bude hrát hudba „STYL“ pod vedením p. Jindřicha Foltýnka. Bude
zajištěno bohaté občerstvení, kolo štěstí a tombola. Tímto bychom chtěli pozvat všechny
spoluobčany, ať přijdou mezi nás posedět a pobavit se.

Za spolek předsedkyně p. Anna Režná
Zápis do RC Myška

Zápis RC Myška v Bohuslavicích na školní rok 2017 -2018
Zápis proběhne v KULTURNÍM DOMĚ v pátek 8. září v 9:30 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek
(od 6 týdnů do 6 měsíců) (6 měsíců do 1 roku) (od 1 roku do 5 let).
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka atd.
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny tel. 605 866 906
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích

2.8.17

St

4.8.17

Pá

5.8.17

So

6.8.17

Památka sv. Jana
Vianneye, kněze

Marie

18:00

Za + Annu Dominikovou, manžela a rodiče z obou
stran

18:00

Za členy živého růžence

7:00

Za + Richarda a Alžbětu Fusovou a živou rodinu

6:45

Za + Alfonse Kocura a Karla Veselého, za živou
rodinu s prosbou o dar zdraví

9:30

Za + Adolfínu Vitáskovou, u příležitosti nedožitých
80 let, za + dceru a příbuzné

Ne Svátek Proměnění Páně

9.8.17

Svátek sv. Terezie Benedikty
St od Kříže, panny a mučednice, 18:00
patronky Evropy

Výroční rekviem za Josefa Kocura

11.8.17

Pá Památka sv. Kláry, panny

18:00

Za + Jana Kocura, manželku a děti

12.8.17

So

7:00

Za + Hildegardu Dudovou a za živou a + rodinu

6:45

Za živé a + farníky

9:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní, za + manžela,
syna a celé příbuzenstvo s prosbou o zdraví pro celou
rodinu

13.8.17

Ne 19. neděle v mezidobí

16.8.17

St

18:00

Za + manžela Güntra Manusche, rodiče a tchána

18.8.17

Pá

15:30

K Panně Marii s prosbou o dar zdraví a za + manžela

18.8.17

Pá

18:00

Za + Ludvíka Kocura, manželku a 3 syny

19.8.17

So

7:00

Za + rodiče

6:45

Za + Štěpánku Kociánovou, dva manžely a Pavla
Kopku

9:30

Za + Martu Kryštofovou, za + manžela a za živou a +
rodinu

18:00

Za + Alberta Fojtíka, manželku, syna s prosbou o dar
zdraví pro celou živou rodinu

20.8.17

Ne 20. neděle v mezidobí

23.8.17

St

25.8.17

Památka
bl.
Metoděje
Pá Dominika Trčky, kněze a 18:00
mučedníka

Za + Petra Hluchníka, manželku a dceru

26.8.17

So

7:00

Za + Evu Vojtkovou, Evu Jarišovou, Ludvíka
Panáčka, Vlastimila Daňka a Annu Daňkovou

26.8.17

So

11:00

Svatba Adam Ludvík a Eva Fojtíková

6:45

Za Eduarda Fichnu k nedožitým 80. narozeninám a za
+ manželku a rodiče z obou stran

9:30

Za živé a + farníky

18:00

Za + rodiče Kocurové, sourozence a rodiče Vincířovy

27.8.17
30.8.17

Ne 21. neděle v mezidobí
St
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci srpnu 2017
Fussová Eva
Fuss Günter
Richterová Alena
Szymiczková Alžběta
Vitásek Jaromír
Skovajsová Anna
Kocurová Erika
Jurčíková Růžena
Zajíčková Hildegarda Kocur Vilém
Fuchsová Hildegarda Kocurová Kristina

Všem jmenovaným jubilantům
co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 hod.
Internetové stránky obce:
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 296 srpen 2017 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. srpna 2017.
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