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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
se začátkem září přišla změna počasí v podobě
dešťových srážek, ty však vystřídalo opět pěkné
počasí s teplotami okolo 25 stupňů. Tyto proměny
se střídaly v průběhu celého měsíce. Nezvyklé však
byly vysoké teploty skoro 30 stupňů na konci
druhé dekády měsíce. Koncem měsíce se při
jasném počasí objevili první mrazíky s ranním
„škrábáním“ oken aut.
Nový školní rok začal v pondělí 3. září. V sále
obecního domu jsme opět přivítali žáky prvních
tříd a jejich rodiče. Opět jsme otevřeli dvě první
třídy. Dětem a rodičům popřáli do nových radostí i
strastí mnoho úspěchů představitelé obou obcí a
vedení školy spolu s třídními učitelkami. Škola
připravila pro žáky i občany interaktivní výstavu
„Supermarket svět“, konala se v sále kulturního
domu ve dnech 11. 9. až 18. 9. září.
Na pravidelném jednání se sešla rada obce a
naposledy
ve
volebním
období
se sešlo
zastupitelstvo obce.
Také letos jsou již velké investiční akce ukončeny.
V září se provedla oprava výtluků na ulici
Bolatické a pokračovalo se v opravě osvětlení.
Proběhnul také pravidelný svoz velkoobjemového
odpadu. Bylo vypsáno a vyhodnoceno výběrové
řízení na nové svozové auto.
Podzim znamená také úbytek společenských akcí.
Přesto jsme zaznamenali jednu novinku, a tou byl
první ročník soutěže o pohár obce Bohuslavice
v hasičské soutěži TFA. Konala se v sobotu u
kulturního domu a zúčastnilo se jí okolo třiceti
závodníků. Přihlížející diváci viděli velmi
zajímavou podívanou, při které mohli sledovat sílu
a vytrvalost soutěžících při zdolávání překážek.
Děkuji pořadatelům za krásný nápad a obětavost
při přípravě závodu.

[Zadejte text.]

Den před svátkem Sv. Václava zorganizoval
Klub rodičů při MŠ pro děti zábavný odpolední
program „Barevný podzim“.
Stěžejní události letošního října budou volby do
senátu parlamentu ČR a zastupitelstva obce
Bohuslavice, které se budou konat v pátek 5.
října a v sobotu 6. října. Zvu Vás k volbám,
věřím, že žiju v obci, kde není občanům lhostejná
budoucnost obce. Na svátek Sv. Hedviky si
připomeneme výročí posvěcení našeho farního
kostela, krmáš. Poslední pátek v říjnu se opět po
dvou letech uskuteční výlov Špakovského
rybníku. K podívané i zakoupení ryb zve
rybářský spolek Bohuslavice. Fotbalové soutěže
jsou v plném proudu, takže Vás zvu na utkání
všech mužstev.
V neděli 28. října, si oslavíme 100. výročí vzniku
samostatného Československa.
Přeju nám pohodu a klid do podzimních dnů.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018.
45. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 19. 9. 2018 17,00.
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Schválila:
Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Hlučín a obcí Bohuslavice o výkonu přenesené
působnosti v oblasti projednávání přestupků v rozsahu vymezeném ustanovením § 60 odst. 2 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, případně jiných právních předpisů, dle předloženého
návrhu.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi městem Hlučín a obcí Bohuslavice o výkonu přenesené
působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, dle předloženého návrhu.
Program 27. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Přijetí pracovníků z úřadu práce.
Cenovou nabídku na instalaci nové brány v areálu SK, objednání výroby a instalace.
Odměnu za zápis do obecní kroniky za rok 2017 ve výši 10 000,- Kč.
Bere na vědomí:
Kontrolu usnesení a další činnosti. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Nová kopírka instalována. Objednáno dřevo na rozdělení sklepů v obecních bytech. Zahájeny práce
na Kozákové. Oprava vodovodu na Polní. Instalovány žaluzie do kadeřnictví. Zakoupeny tabulky s
piktogramy pro volný pohyb psů.
Hospodaření a plnění rozpočtu za I-VIII/2018. Výběr daní za I-VIII/2018.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích: Komunikace Kozáková. Zabetonována opěrná
zeď na parcele p. č. 126/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína. Opraveny výtluky na ulici Bolatické.
Veřejné osvětlení, informace o stavu prací. Poškození brány ve sportovním areálu.
Cenovou nabídku na vyhotovení PD ČOV ZŠ a KD.
Informace o vyhotovení projektové dokumentace a přípravě stavebního povolení na akce: Polní
cesty Bohuslavice, Bezpečnost v obci Bohuslavice (semafory).
Svozové auto vyhlášeno výběrové řízení.
Parcely a pozemky:
Informaci z ÚZSVM o ceně a převodu pozemku p. č. 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (KD).
Informace o provozu Senior Taxi.
Různé: Vyhodnocení kulturních akcí. Soutěž TFA.
Všechny body byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 27. 9. 2018 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Tomáš Gruň, Lukáš Pašek konstatuje, že
na dnešním 27. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva.
Omluveni: Leo Vitásek, Ing. Jiří Kocián, Ph.D.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Antonín Štefek, Jan Manusch.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 27/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Tomáše Gruně a Lukáše Paška za členy návrhové komise, Antonína
Štefka a Jana Manusche za ověřovatele zápisu a Karlu Krupovou jako zapisovatelku z 27. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 27/1 b) schválilo:
Program 27. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 27/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – VIII. 2018. Celkové příjmy za 01-08/2018 činily 21 725 767,31
Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 405 374,67 Kč, zůstatek z roku 2017 ve
výši 3 281 742,22 Kč a splátka úvěru ve výši – 500 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za
01-8/2018 činily 24 912 884,20 Kč. Celkové výdaje za 01-08/2018 činily 16 747 808,34 Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 8. 2018 byl ve výši 8 165 075,86 Kč z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 6 292 982,23 Kč a na účtu u ČNB 1 872 093,63 Kč.
usnesením č. 27/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 5/2018 bez výhrad.
usnesením č. 27/1 e) schválilo:
Cenovou nabídku firmy Projekt 2010, s. r. o. Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 48391531
ve výši 198 000,- Kč bez DPH na zpracování kompletní PD včetně příslušných povolení ČOV v ZŠ
a MŠ Bohuslavice a u Kulturního domu Bohuslavice.
usnesením č. 27/1 f) schválilo:
Výsledek výběrového řízení na nákup hákového nosiče kontejnerů (svozové auto) za cenu
1 992 900,- Kč bez DPH.
usnesením č. 27/1 g) schválilo:
Úplatný převod pozemku parcely 576/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1733 m2,
oddělený dle geometrického plánu č. 1240-8/2018 z pozemku 576/4 o výměře 2138 m2 vedeného
v katastru nemovitostí na LV 60000 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína a kupní cenu 510 100,- Kč.
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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 01–08/2018.
č. 17/2 c Žádost o dotaci Spolku zahrádkářů Bohuslavice na komplexní rekonstrukci budovy WC.
č. 17/2 d Aktuální informace o ukončených, probíhajících a plánovaných pracích: Oprava výtluků
na ulici Bolatická, vodovod na ulici Kozáková, terénní úpravy na ulici Sluneční, opěrná
zeď na pozemku p. č. 126/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 17/2 e Informace o výměně sloupů NN a výměně světel v části obce.
č. 17/2 f Projekt „Bezpečnost v obci Bohuslavice“.
č. 17/2 g Projektová dokumentace na akci „Polní cesty“.
č. 17/2 h Informaci o pozemku p. č 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 17/2 i Informace o kulturních akcích.
č. 17/2 j Další informace z jednání rady obce v září 2018 (instalace brány do sportovního areálu,
vyhodnocení Senior Taxi, VPP z ÚP).
Ověřovatelé usnesení:
Antonín Štefek

Jan Manusch

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 27. 9. 2018

Další informace
Poděkování
Vážení zastupitelé a občané,
před čtyřmi léty jsme se společně ujali vedení v naší krásné obci. Domnívám se, že jsme za tu dobu
nezaháleli a svojí prací výrazně přispěli k rozvoji Bohuslavic. To vše bylo možné pouze díky
společnému úsilí, kdy jsme nedávali přednost osobním zájmům před prací ve prospěch obce. V
demokratické společnosti je naprosto normální, že nepanuje vždy shoda. Rozdílnost v názorech však
byla vždy prezentována na odpovídající kulturní úrovni a s respektem k protistraně.
Děkuji

Všem

zastupitelům

za

konstruktivní

spolupráci

v uplynulých

čtyřech

letech.

Velice děkuji také všem obyvatelům naší obce za vstřícnost při řešení problémů, trpělivost v době
omezení provozu či zhoršení obslužnosti ve svých bydlištích, pomoc v době nenadálých situací a
spolupráci na společném díle.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Investice, opravy, materiál, vybavení a služby realizované ve volebním období 2014 – 18
Občanská vybavenost, údržba a služby:
Otevření obřadní síně pro soukromé akce
Hasičská zbrojnice – zateplení
Plocha pod kontejnery hřiště
Plocha pod kontejnery Kafárna
Kontejnery a kompostéry
Potok – baštování u točny, odbahnění na Ženichu
Doplnění dětských hřišť
Lávky přes potok – KD, Družstevní
Točna na Sokolské
Nádvoří HZ – asfaltace
Obecní dvůr – sběrné místo
Obecní byty – Dům Vincence Hurníka
Špakovský rybník – odbahnění a oprava břehů
Víceúčelové hřiště v areálu SK
Vítací tabule na vjezdech
Pomník padlých letců – oprava
Senior TAXI
Dětské hřiště u Špakovského rybníku
Veřejné osvětlení I. etapa – nové LED světla
Komunikace:
Opavská
Sokolská
Na Svahu
Polní (kopec u trafáku)
Moravec
Kozmická (k zahr. chatě)
Okružní
Polní
Moravec
Polní - prodloužení
Lesní - prodloužení
Školní - prodloužení
Opavská – parcela 126
Školní
Bolatická - prodloužení
Severní
Kozmická
Sluneční
Polní
Bolatická a Chuchelnická

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

chodníky 3. etapa
2015
asfaltový povrch a kanalizace
2015
asfaltový povrch
2015
asfaltový povrch
2015
obchvat
2015
zpevnění recyklátem
2015
asfaltový povrch, chodníky a kanalizace 2016
chodník
2016
asfaltový povrch
2016
zpevnění recyklátem, voda, kanalizace 2016
zpevnění recyklátem, voda
2016
zpevnění recyklátem
2016
asfaltový povrch
2017
asfaltový povrch a kanalizace
2017
zpevnění recyklátem, voda
2017
zpevnění recyklátem, voda, kanalizace 2017
asfaltový povrch a kanalizace
2018
asfaltový povrch
2018
asfaltace 2 úseků
2018
oprava výtluků
2018

Pozemky a parcely
Koupě parcel a domu č. p. 482 (býv. JZD)
Severní (vedle bývalého JZD) – koupě parcel
SPÚ – bezúplatný převod: Jižní Svahy (naproti firmy KLIA, Záhumenní)
Koupě cesty: spojení Chuchelnická - Školní

2015
2016
2017
2018
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Stroje a vybavení:
Traktorová sekačka
Dopravní automobil SDH
Nábytek v sálu KD
Ozvučení a nová opona v sálu
Kartáč na sníh
Malotraktor
Osobní automobil VW

2015
2015
2015
2016
2017
2017
2018

Základní a mateřská škola:
Nové oddělení MŠ
Konvektomat
Prvky na dětské hřiště
Bezpečnostní závora
Sněhové zábrany na střeše
Běžecká dráha
Oprava hřiště

2015
2015
2016
2016
2017
2018
2018

Další drobné vybavení a stroje
Myčka a chladící box pro akce v obřadní síní, přívěsný vozík, elektrický klavír, chladnička a pračka
do KD,
Vyhodnocení práce rady a zastupitelstva obce
Rada obce, ve složení: Andrea Matýsková, Pavel Dominik, Radek Kotzur, Robert Lasák a Leo
Vitásek, se sešla na 45 jednáních, z toho bylo jedno mimořádné. Účast dosahovala takřka 100%.
Veškerá nepřítomnost byla řádně omluvena.
Zastupitelstvo Bohuslavic mělo 15 členů. Sešlo se na 27. jednáních, z toho byly 2 mimořádné. O
odpovědnosti zastupitelů svědčí účast na jednáních, která dosáhla 91%. Řádně omluveny byly
všechny absence. Ve dvou případech se jednalo o dlouhodobou nemocenskou, zbytek představovala
nepřítomnost z pracovních a osobních důvodů.
Vítání dětí do svazku obce
Vážení rodiče,
Obec Bohuslavice bude v sobotu dne 3. 11. 2018 pořádat slavnostní akci „Vítání dětí do svazku
obce“.
Do svazku obce budeme vítat děti narozené od měsíce října 2017, které se vítání v říjnu 2017
neúčastnily a děti narozené do 12.10.2018. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci.
Obracíme se proto na rodiče narozených dětí, aby se dostavili na obecní úřad (sekretariát) a
předložili rodný list dítěte, a to nejpozději do data 12. 10. 2018. Někteří rodiče již rodný list nově
narozeného dítěte předložili, proto se jich tato výzva netýká. Důvodem této výzvy je i skutečnost, že
evidenci obyvatel o nově narozené děti doplňujeme pouze z místních znalostí a mohlo by se stát, že
některé rodiče tak opomeneme k vítání pozvat, protože o jejich narozeném dítěti nevíme.
Pokud matka dítěte nemá trvalý pobyt v obci, dostaví se na obecní úřad otec dítěte.
Děkujeme za pochopení.
Karla Krupová, evidence obyvatel
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Návštěva úřadu práce
V pondělí 17. 9. 2018 navštívili žáci 9. ročníku
Informačně poradenské pracoviště pro volbu
povolání při Úřadu práce v Opavě, kde se
uskutečnila beseda o volbě budoucího povolání.
Získali
tak
návod
a informace, jak správně vybrat směr své budoucí
profese. Zároveň si vyplnili dotazník zájmů,
z jehož závěrů zjistili, zda mají schopnost
realizovat se ve zvoleném oboru. A ti žáci, kteří o
svém budoucím povolání stále nemají jasno, si
alespoň udělali představu o tom, pro jakou práci
mají předpoklady. Tak držíme deváťákům palce a
věříme, že si vyberou správně. Hodně štěstí!
Mgr. Andrea Kupková, výchovná poradkyně
V. ročník soutěže "Najdi si svou kešku" se povedl!
Dne 26. září 2018 jsme se sešli s žáky
ZŠ v Městských sadech v Opavě a rozjeli 5.
ročník geodetické soutěže "Najdi si svou
kešku". Letos mezi sebou soupeřilo 29 týmů
z 13 základních škol, celkem 128 žáků.
Celou soutěž připravují geodeti ze Střední
školy stavební v Opavě - učitelé Ing. Lenka
Uhrová, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Rastislav
Hujo a jejich žáci oboru Geodézie a katastr
nemovitostí. A jako vždy byla příprava a
realizace výborná:) Děkujeme.
Navíc bylo super, že celé soutěži přihlíželo i
rozehřáté podzimní slunce. Naše družstva se umístila
na 4. místě (9. třída - Š. Dudek, J. Halfar, D. Vitásek a
V. Ryška) a na 13. místě (8. Třída - T. Tkačík, A.
Pašek, T. Lelek a A. Ostárek).
Všem žákům
reprezentaci školy.

děkujeme

za

výbornou

Za tým Mgr. Karla Poštulková
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Školní družina
Měsíc září pro nás znamená – VŠE NOVÉ. Poznáváme nové děti – kamarády, dospělé, nové
prostory naší školy a hlavně se všichni poznáváme navzájem. Sbíráme spoustu nových zážitků, které
společně prožíváme.
Jeden takový jsme si nadělili hned tento
měsíc. S družinkou jsme jeli autobusem a
vlakem do Opavy. Prošli jsme se parkem,
navštívili jsme Slezské zemské muzeum,
kde jsme měli připravenou komentovanou
prohlídku v patře fauny a flory. Nesmíme
zapomenout, na komentovaný výstup na
věž Hlásku. Děti se zalekly výšky této
věže, ale nakonec to zvládly všechny,
společně jsme se kochali nádherným
výhledem nejen na Opavu. Děti nejvíc
zaujalo, kolik má Opava věží a kostelů.
Opět se potvrdilo, že muzeum i věž Hláska jsou krásná místa na výlet a to nejen pro děti.
Děkuji tímto za krásnou spolupráci paní učitelce z 2.B, a také asistentce pedagoga.
Krásné podzimní dny plné slunce.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková

Titul Univerzitního mistra světa vybojoval
bohuslavický občan IM Tadeáš Kriebel
Ve dnech 13. 09. 2018 - 18. 09. 2018 se
v Brazilském pobřežním městě Aracaju
uskutečnilo
15.
Mistrovství
světa
vysokoškoláků v šachu. Českou republiku
reprezentoval
bohuslavický
občan,
mezinárodní šachový mistr Tadeáš Kriebel.
V silné konkurenci vrstevníků Tadeáš
Kriebel ukázal svou silnou vůli po vítězství
a z Brazílie si do české republiky veze titul
Univerzitního
mistra
světa
v šachu.
Blahopřejeme Tadeáši!
Leo Vitásek
Web pořadatele: http://wuc.cbdu.org.br/cc/
Výsledky: http://chess-results.com/tnr377701.aspx?lan=5&art=4&flag=30
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SK Bohuslavice
SK Bohuslavice
Pro fotbalový podzim je září jedno z nejdůležitějších období, kdy jedou všechny soutěže naplno.
Ačko hrálo první zápas v Řepišti, kde prohrálo velmi nešťastně 1 : 2. Rozhodující gól padl
v poslední minutě utkání, když těsně předtím nebyla uznána regulérní branka našeho týmu. Další
víkend jsme sehráli derby s Kozmicemi. Vyhráli jsme 2 : 0, přestože soupeř byl velmi dobrý.
Následující zápas jsme sehráli v Chuchelné. Dvakrát jsme vedli, ale soupeř dokázal vyrovnat. Když
domácí dali v poslední minutě gól, vypadalo to, že odjedeme bez bodu. Z rozehrávky v nastavení
jsme však srovnali na konečných 3 : 3. Následující domácí utkání jsme sehráli s Hatí. Je třeba
přiznat, že soupeř byl většinu utkání lepším celkem. Přesto jsme se po brance z trestného kopu
dostali do vedení. Hosté zaslouženě vyrovnali pět minut před koncem. Poslední zářijové utkání
sehráli naši hráči v Krásném Poli. Po vynikajícím začátku jsme šli do rychlého vedení. Naši
kontrolovali celý zápas, ve kterém zvítězili 6 : 2. Po větší polovině podzimu nám patří 7. místo.
Řepiště - SK Bohuslavice

2 : 1 Koval

SK Bohuslavice – Sokol Kozmice

2 : 0 Koval, Vitásek Jan

Spartak Chuchelná - SK Bohuslavice

3 : 3 Koval 2, Juchelka

SK Bohuslavice – Sokol Hať

1 : 1 Koval

Sokol Krásné Pole – SK Bohuslavice

2 : 6 Heiduk, Juchelka, Koval, Skroch, Vitásek Jan 2

Béčko zažívá úplně jinou sezonu než v loňské roce a drží se v první polovině tabulky
Sudice – SK Bohuslavice „B“

4 : 2 Štefek Jakub, Baránek Aleš

SK Bohuslavice „B“ – Darkovice „B“

5 : 4 Vitásek Jan 2, Krupa, Janoš, Cigán

Sokol Závada – SK Bohuslavice „B“

2 : 2 Kocián Petr, Barč

SK Bohuslavice „B“ – Kozmice „B“

4 : 1 Kozel, Janoš, Cigán, Štefek Jakub

SK Bohuslavice – FK Bolatice

1 : 4 Mička V.

Dolní Benešov „B“ – SK Bohuslavice „B“
Dorost:
SK Bohuslavice – Kylešovice

1:2

SK Bohuslavice - Raduň

2:6

Slávia Píšť - SK Bohuslavice

2:3

SK Bohuslavice – Malé Hoštice

3:5

Vávrovice – SK Bohuslavice

8:0

1 : 2 Kotzur D., Dominik
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Žáci
Oldřišov - SK Bohuslavice

9:1

SK Bohuslavice – Dobroslavice

3:0

Malé Hoštice - SK Bohuslavice

10 : 0

SK Bohuslavice - Šilheřovice

0:0

SK Bohuslavice – Strahovice

0:3

O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje
Dne 1. září se mládež účastnila v kategorií
starší
žáci
XI.
ročníku
nejvyšší
mládežnické soutěže „O pohár starosty
KSH Moravskoslezského kraje“, která se
konala v obci Holčovice a to v požárním
sportu a štafetě požárních dvojic. Soupeřili
jsme proti 17. týmům (Mladecké, Opavské
a Hlučínské ligy). Konkurence a rivalita
byla vskutku velká a na vysoké úrovni.
Rozhodovalo každé drobné zaváhaní. Z této
soutěže jsme mohli čerpat zkušenosti od
konkurenčních týmů, a to jak v rychlosti,
tím myslím běh, tak i ve zručnosti a technice. Drobnou chybou naší členky při štafetě požárních
dvojic došlo k doteku při obíhání kuželu na mokré trávě a tedy k přiřazení 10-ti trestných sekund.
S časem 68s jsme se v této disciplíně umístili na 16. místě. Požární útok mladí nastoupili s klidným
svědomím a s časem 16:64 jsme skončili na 7. místě. Celkové hodnocení 13. místo ze 17 je pro nás
velkým přínosem. Všichni jsme namotivováni a nabuzení do další sezóny. Můžeme opět v novém
ročníku bojovat o nejvyšší posty.
S pozdravem vedoucí mládeže Kubík Petr

O Pohár Obce Bohuslavice, hasičský silový víceboj
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal pod
záštitou starosty obce váženého pana Mgr.
Dominika soutěž v disciplínách TFA „O
pohár obce Bohuslavice“.
Soutěž byla rovněž podporována z dotace
Moravskoslezského kraje, který poskytnul
větší část finančních prostředků na nákup
technického vybavení - časomíry a
figuríny - a částečné pokrytí provozních
nákladů soutěže.
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Na náročné trase, postavené jako část trati, na které se běhají mezinárodní závody „těžkého kalibru“
se předvedlo 30 borců, z toho 3 ženy. Závodníci startovali jeden po druhém a díky výtečné práci
traťových komisařů to jelo jak na drátkách. Na trati byla vypsána premie za nejrychlejší transport
figuríny (mrtvola) po trati. Figurína o váze 80 kg se na trati dlouhé 80 m pořádně pronesla a
důkladně prověřila fyzické i morální síly každého hasiče. Ne každý potom zvládnul překonat barieru
bez pomoci žebříku. V běžném závodě by skončil diskvalifikací.
Jak to dopadlo? Ceny vyplenil Petr Tešnar z SDH Horní Lhota, který si odvezl „Putovní pohár obce
Bohuslavice“, pohár za první místo v kategorii muži a prémii za figurínu. V ženách bylo pořadí
následující: 1. Marie Zezulková SDH Horní Lhota, 2. Nikol Steffek SDH Bohuslavice, 3. Klára
Poštulková Darkovice.
Muži: 1. Petr Tešnar Horní Lhota, 2. David Pašek Bohuslavice, 3. Jan Koterec Darkovice
Muži 35+: 1. Mirek Hanel Darkovice, 2. Tomáš Goldenstein Bobrovníky, 3. Mirek Balada
Bobrovníky.
Celkové výsledky můžete vidět na facebooku - TFA Bohuslavice.
Po vyhodnocení výsledků závodníkům předali ceny Bc. Andrea Matýsková, Mgr. Pavel Dominik,
Antonín Blokša a Jan Manusch.
Celá soutěž byla vydatně podporována nadšeným obecenstvem, které z počátku vůbec netušilo, co
to vlastně znamená TFA. Po uvolnění trati si mnozí zkusili soutěžní nářadí a zjistili, že to není
jednoduché.
Děkujeme za podporu obci, Moravskoslezskému kraji, sponzorům, pořadatelům i ctěnému
obecenstvu za podporu.
Tak příští rok znovu! Ing. Adam Ryš

Kulturní akce v měsíci říjnu v okolí
3.10. Kravaře - Plavecká soutěž měst

15.10. Štěpánkovice - Guláš fest

5.10. Hněvošice - Vinobraní

19.10. Vřesina - Průvod broučků

5.-6.10. Rohov - Drakiáda a vinobraní

20.10. Kravaře - Svatohubertská mše

6.10. Vřesina - Hlučínsko-Vřesinská šlápota

21.10. Kravaře -Kravařský hudební festival

9.10. Bolatice - Den zdraví

26.10. Děhylov - Výsadba stromů republiky

13.10. Služovice -Vinobraní

26.10. Rohov - Den zdraví

13.10. Chuchelná - Setkání schol regionu

27.10. Dolní Benešov - Šípková slavnost

Hlučínska

27.10. Šilheřovice - Myslivecké hody

13.10. Bolatice- Barevný večer-zábavný

28.10. Kravaře -Kravařský hudební festival

pořad nejen pro seniory

28.10. Chlebičov - Divadlo „…a zase ta

14.10. Kravaře - Kravařský hudební festival
14.10. Bolatice - Pochod za zdravím

sborovna“.
28.10. Oldřišov - Výročí 100 let vzniku ČSR
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Důležité upozornění ČEZu o přerušovaných dodávkách
elektrické energie v obci Bohuslavice
03. 10. 2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060612367 Bohuslavice
Opavská čp. 204 , 205 , 207 , 209 , 210 , 218 , 219 , 220 , 221 , 223 , 224 , 225 , 226 , 228 ,
381 , 382 , 387 ,
Petra Bezruče čp. 211 , 215 , 216 , 398 , 457 , 467 ,
Poštovní čp. 114 , 352 ,
Školní čp. 212 , 213 , 214 , 217 , 241 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 290 , 292 , 315 ,
319 , 320 , 328 , 348 , 355 , 382 , 388 , 451 , parc.č. 1083/6 , parc.č. 2213/3 , parc.č. 658/1 ,
04. 10. 2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060612387 Bohuslavice
Školní čp. 241 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 292 , 319 , 320 , 348 ,
08. 10. 2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060612399 Bohuslavice
Bolatická čp. 172 , 174 , 183 , 184 , 185 , 186 , 189 , 277 , 380 , 423 , 503 , parc.č. 1174/3 ,
parc.č. 1495/5 , parc.č. 1507/5 , parc.č. 1508/1 , parc.č. 2284/1 , parc.č. 49/2 ,
Družstevní čp. 170 , 171 , 173 , 174/A , 175 , 176 , 178 , 181 , 182 , 187 , 359 , 432 , parc.č.
92 ,
10. 10. 2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060612417 Bohuslavice
Opavská čp. 209 , 381 , 382 ,
Petra Bezruče čp. 211 , 215 , 216 , 398 , 457 , 467 ,
Školní čp. 212 , 213 , 214 , 217 , 241 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 290 , 292 , 315 ,
319 , 320 , 328 , 348 , 355 , 382 , 388 , 451 , parc.č. 1083/6 , parc.č. 2213/3 , parc.č. 658/1 ,
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení
nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím
elektronických komunikací.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo
na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným
termínem.
Další případné informace o přerušovaných dodávkách el. energie, které jsou obecnímu úřadu
průběžně sdělovány e-mailem, budou zveřejňovány na webových stránkách obce v odkaze
aktuality. Prosíme tedy – sledujte internetové stránky obce.
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Mobilní hospic Ondrášek
Doma až do konce
Zůstat doma až
do konce není pro
nevyléčitelně
nemocné
samozřejmost.
Existují
však
organizace, které
Vám
v tom
pomohou.
Ne
vždy
je
možné,
aby
umírající člověk
v posledním
stádiu
nemoci
zůstal doma a
nemusel strávit
toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které
Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé
v jejich domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou
paliativní péčí ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší.
Současně podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská,
DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry,
fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají
k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i
sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu života až do
úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou
dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od
paní pečující o svého muže: „Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a
komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci
(morální i odborné) nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři,
který mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i
na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se zapojilo dalších 11
hospiců po celé ČR.
Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329,
603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – říjen 2018
ST

18:00

3.10.2018

PÁ

5.10.2018

SO

6.10.2018

Za Pavla Kopku a rodiče

18:00 Za členy živého růžence
7:00 Za Alžbětu Štefkovou, manžela, dceru a za živou rodinu
11:00 Svatební obřad: Martin Špalek a Barbora Kopková
6:45 Za Bruna Kozáka, syna a rodiče z obou stran

NE

7.10.2018 27. neděle v mezidobí

9:30 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o dar zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

ST

10.10.2018

18:00 Za Aloise Kocura, sourozence a živou rodinu

PÁ

12.10.2018

18:00 Výroční rekviem za Arnošta Vitáska

SO

13.10.2018

7:00 Výroční rekviem za Henriettu Fojtíkovou

NE

14.10.2018 28. neděle v mezidobí

6:45 Za Marii Blokšovou, bratra, rodiče z obou stran, zemřelé příbuzenstvo
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
9:30 Za živé a zemřelé farníky

ST

17.10.2018

PÁ

19.10.2018

Památka
sv.
z Antiochie

Ignáce

18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života a 25 let společného života
s prosbou o Boží požehání do dalších let a za + otce
18:00 Za + Miroslava Pospiecha, otce a živou rodinu
7:00 Za + Edeltraudu Blokschovou a manžely

SO

20.10.2018

17:00 Na poděkování šedesátníků za Boží dobrodiní v uplynulých letech
života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
6:45 Za Karla Suchánka a rodiče z obou stran

NE

21.10.2018 29. neděle v mezidobí

ST

24.10.2018

18:00 Výroční rekviem za Jozefa Šima

PÁ

26.10.2018

18:00 Za Annu Vitáskovou k 10. výročí úmrtí, za + manžela, syna a vnučku

SO

27.10.2018

7:00 Výroční rekviem za Ericha Obrusníka

NE

28.10.2018 30. neděle v mezidobí

9:30 Za + Marii a Artura Ostárkovy s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu

6:45 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o pomoc a ochranu Panny
Marie Ustavičné pomoci
9:30 Za Josefa Mokrého k nedožitým 75 letům a + rodiče z obou stran
18:00

ST

31.10.2018

Za Alfonse Kocura a dceru Irenu

ČT

1.11.2018 Slavnost Všech svatých

PÁ

2.11.2018

SO

3.11.2018

NE

4.11.2018 31. neděle v mezidobí

Vzpomínka na
věrné zemřelé

18:00 Za + Šárku Fussovou a za živou rodinu

všechny 18:00 Za všechny zemřelé naší farnosti a našich rodin a na úmysly Svatého
otce
Za Heriberta Veverku, manželku, rodiče z obou stran a zetě
6.45 Za Karla Obrusníka, rodiče Kociánovy a Diehlovy
9.30 Za Bertu Dominikovou k nedožitým 100 rokům, za +
manžele Halfarovy

manžela a
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci říjen 2018
Křižák Leonard
Cyrus Bernard
Vitásek Jan
Hrušková Marie
Vitásek Václav ing.
Kocurová Terezie

Skroch Leo
Prasek Viktor
Pohanková Vlasta
Pinter Stanislav
Buhla Josef

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. 310 – říjen 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. října 2018.
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