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Vážení spoluobčané,
v měsíci únoru se uskutečnilo první letošní
zasedání zastupitelstva obce a jednání rady.
Podrobněji se naplánovaly letošní investiční
akce. Jako první by se měla opravit ulice
Zahradní. Po kontrole kanalizace, která proběhla
koncem února, se provedou potřebné opravy a
následně se bude pracovat na obnově povrchu.
Vymění se obrubníky, odfrézuje se svrchní
vrstva a položí nový asfaltový koberec.
Předpokládám, že práce začnou v dubnu
letošního roku a budou dokončeny do prázdnin.
Ve druhé polovině roku se opraví kanalizace a
povrch ulice Bolatická. Největší letošní akcí je
oprava břehů potoka od kuzně po obecní úřad.
V současné době se připravuje výběrové řízení
na tuto akci. Koncem února jsme také dostali
vyrozumění na poskytnutí dotace na výměnu
zbytku světel v obci. Čekáme na stavební
povolení k opravě obecního dvora. Bohužel
jsme zatím nedostali souhlasné stanovisko
k realizaci výstavby semaforů na vjezdech do
obce. Pro zajímavost vyjádření úředníka
z Hlučína „Vaše žádost sice neodporuje
žádnému předpisu, ale mi se to nelíbí, a tak to
nepodepíšu“. Budu pokračovat v dalším jednání.
Poslední únorový den došlo k výměně
zbývajících starých světel na ulici Opavská. Na
březen chystáme drcení betonu na skládce. Do
konce března bychom měli dostat nový svozový
automobil Bonetti.
Počasí v únoru bylo teplotně nadprůměrné. Po
jarní teplotě první únorovou sobotu přišla v noci
z neděle na pondělí největší sněhová nadílka
letošní zimy a hned následující den největší
mráz. Další dny však bylo převážně slunečno a
sněhová nadílka postupně odtávala, příznivé
bylo, že vsakovala do půdy. Pouze začátkem
poslední dekády došlo opět k ochlazení. Konec
měsíce byl ve znamení krásných a teplých
předjarních dnů. Krásné počasí vedlo k zahájení
prací na zahrádkách, takže jsme v kontejnerech
mohli vedle sebe vidět staré vánoční stromky a
čerstvě ořezané větve ovocných stromů.
[Zadejte text.]

První únorovou sobotu se konal 21. bál Hlučínska
v Dolním Benešově. Na tomto plese byla udělena
pamětní medaile za dlouhodobý přínos v oblasti
kultury a zachovávání tradic na Hlučínsku paní
Janě Heisigové a souboru Vlašanky. Přidávám se
ke gratulaci a děkuji všem členům za výbornou
reprezentaci
obce.
V kulturním
domě
v Bohuslavicích a ve školní tělocvičně se
uskutečnil maškarní ples základní školy.
Masopust skončil Hasičským plesem a
pochováním basy první březnovou sobotu. Letošní
plesy měly pěknou návštěvnost a výbornou
úroveň. Děkuji všem pořadatelům za obětavou
práci pro kulturní a společenský život v obci.
Velkého úspěchu dosáhli naši amatérští hokejisté,
kteří vyhráli základní část hlučínské hokejové
ligy. Přeju jim mnoho úspěchů v dalších zápasech.
Kulturní komise připravila na neděli 17. března
vystoupení herců ze Štěpánkovic, kteří se
představí v cimrmanovské hře Dobytí severního
pólu. V březnu se uskuteční volební valná
hromada SK Bohuslavice, kde se zvolí vedení
klubu na dalších pět let. Výroční schůzi budou mít
i myslivci. Ve druhé polovině zahájí naši
fotbalisté jarní část sezony.
Popeleční středa 6. března zahájí čtyřicetidenní
období půstu, které je pro křesťany přípravou na
nejdůležitější svátky Velikonoce.
Přeju nám všem krásné předjarní dny a pohodu
v životě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2019
5. zasedání rady obce Bohuslavice dne 14. 2. 2019
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Informace o výběrovém řízení na pozici technika obce a další postup.
Výběr daní za I/2019.
Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Žádost o dotaci Hultschiner – Soldaten.
Informace o investičních akcích. Zprávu z jednání stavební komise. Veřejné osvětlení. Monitoring
části kanalizace a oprava kanalizace Bolatická. Bezpečnost v obci semafory. Přeložka VN v lokalitě
Jižní Svahy. Oprava vodorovného dopravního značení v obci. Rozšíření školy o nový pavilon.
Informaci o záměru prodeje části pozemku p. č. 2181/1 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informaci o převodu části pozemku p. č. 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína z ÚZSVM na obec
Bohuslavice. Parcela je zapsána v KN a je majetkem obce Bohuslavice
Informaci o návrhu dohody o vypořádání vzájemných vztahů. Podium v KD.
Informace o kulturních akcích: zhodnocení Bálu Hlučínska, přípravu oslav 100 let farnosti
Bohuslavice, setkání seniorů.
Možnost pronájmu platebního terminálu pro potřeby obce.
Připomínky občanů k zimní údržbě v obci.
Informaci o parkování u hasičské zbrojnice.
Schválila:
Úhradu nákladů za zhotovení videopohlednice Bohuslavice dle cenové nabídky a odměnu
účinkujícím.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106 za rok 2018.
Zrušení výběrového řízení na pracovní místo technik – správce investic obce.
Žádost o prodloužení vodovodního řadu a zpevnění komunikace k pozemku p. č. 3127 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
Program 3. OZ konaného dne 21. 2. 2019.
Dotaci na akci „Prajzká rallye historických vozidel“.
Cenovou nabídku a vybudování VO na ulici Kozáková.
Výsledek inventarizace majetku obce za 2018 a Smlouvu vykonání přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019 a 2020.
Dotaci na organizaci oslav 100. výročí farnosti Bohuslavice ve výši 15 tis. Kč.
Pokácení 3 ks stromů u Špakovského rybníka a napadených stromů u rybníka u točny dle odborného
dendrologického posudku.
Zápůjčku sálu KD Bohuslavice na Shromáždění představitelů SDH okresu Opava.
Cenovou nabídku a opravu vodorovného dopravního značení na MK Kozmická.
Všechny body byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 21. 2. 2019 od 18:00 hodin v obřadní síni
Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, MVDr. Martin Ostárek, Petr Kubík
konstatuje, že na dnešním 3. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního
zastupitelstva.
Omluvena: Karin Herudková
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Prof. RNDr. Radek Kučera Ph. D., Ing. Ondřej Mokrý.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 3/1 a) schválilo:
Program 3. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 3/1 b) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, MVDr. Martina Ostárka a Petra Kubíka za členy návrhové komise, Prof.
RNDr. Radka Kučeru Ph. D. a Ing. Ondřeje Mokrého za ověřovatele zápisu z 3. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 3/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–XII. 2018. Celkové příjmy za 01-12/2018 činily 32 536 443,82 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 456 703,50 Kč, zůstatek z roku 2017 ve výši
3 281 742,22 Kč a splátka úvěru ve výši – 1 000 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za
01-12/2018 činily 35 274 889,54 Kč. Celkové výdaje za 01-12/2018 činily 22 567 440,05 Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 12. 2018 byl ve výši 12 707 449,49 Kč, z této částky činil zůstatek na
běžném účtu 10 524 524,06 Kč a na účtu u ČNB 2 182 925,43 Kč.
usnesením č. 3/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1/2019 bez výhrad.
usnesením č. 3/1 e) schválilo:
Cenovou nabídku a příkazní smlouvu s jk grant s. r. o se sídlem Ratibořská 169, 747 05 Opava IČ:
03098761 v rámci projektu „Komplexní administrace veřejné zakázky na dodavatele v rámci
zakázky Oprava Bohuslavického potoka“
usnesením č. 3/1 f) schválilo:
Způsob realizace akce „Změna účelu užívání objektu č. p. 482 v Bohuslavicích a stavební úpravy
okolního areálu“. Výběrovou komisi pro výběr dodavatelů na výše uvedenou akci ve složení: Mgr.
Pavel Dominik, Ing. Ondřej Mokrý, Radek Kotzur, náhradníci Bc. Andrea Matýsková, MVDr.
Martin Ostárek (popř. další).
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usnesením č. 3/1 g) schvaluje:
Vyhlášení výběrového řízení na opravu povrchu a kanalizace ulice Zahradní. Výběrovou komisi ve
složení: Mgr. Pavel Dominik, Ing. Ondřej Mokrý, Radek Kotzur, náhradníci Bc. Andrea Matýsková,
MVDr. Martin Ostárek. Pověření starosty obce podpisem SOD.
usnesením č. 3/1 h) schvaluje:
Vypracování GP na rozdělení pozemku p. č. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína a vypracování
projektové dokumentace k výstavbě komunikace a inženýrských sítí.
usnesením č. 3/1 i) schválilo:
Prodej části pozemku p. č. 2181/1 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
usnesením č. 3/1 j) schválilo:
Zápůjčku obecního majetku farnosti Bohuslavice dle předložené žádosti.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 3/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 3/2 b) Informaci o příjmu daní v roce za období I. 2019.
č. 3/2 c) Rozpočtové opatření č. 7/2018.
č. 3/2 d) Zprávu o inventarizaci za rok 2018.
č. 3/2 e) Plán oprav komunikací, kanalizace a dalších investičních akcí v roce 2019 dle návrhu
stavební komise.
č. 3/2 f) Cenovou nabídku na výběrové řízení Obnova veřejného osvětlení Bohuslavice v rámci
dotačního titulu EFEKT.
č. 3/2 g) Instalaci veřejného osvětlení na ulici Kozáková.
č. 3/2 h) Časový plán hlavních investičních akcích v dalších letech volebního období dle návrhu
z jednání stavební komise.
č. 3/2 i) Informaci o projektové dokumentaci na ČOV ZŠ a KD.
č. 3/2 j) Informaci o lokalitě Jižní Svahy.
č. 3/2 k) Informaci o převodu části pozemku p. č. 576/4 (KD) s ÚZSVM do majetku obce
Bohuslavice.
č. 3/2 l) Informace o kulturních akcích.
č. 3/2 m) Informace z jednání rady obce dne 16. 1. a 14. 2. 2019.
Ověřovatelé usnesení:
Prof. RNDr. Radek Kučera Ph. D. v. r.

Ing. Ondřej Mokrý v. r.

Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka v. r.

V Bohuslavicích dne 21. 2. 2019

Další informace
Videopohlednice Bohuslavic
Vážení spoluobčané. Na Webových stránkách naší obce je k prohlédnutí videopohlednice
Bohuslavic. V krátkosti představuje naši obec a život v ní. Děkuji panu Mgr. Kamilu Vitáskovi za
realizaci videopohlednice, Adrianě Matýskové a Davidu Paškovi za účinkování v tomto dokumentu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Úklid v obci
Dovolím si krátkou úvahu o úklidu v obci. Obec se snaží o to, abychom žili v upraveném a čistém
prostředí. Zároveň však musí být bezpečné. K tomu neodmyslitelně patří zimní odhrnování sněhu a
posyp komunikací a chodníků kamením. V naši obci je cca 9 km místních komunikací (bez
Opavské) a přes 5 km chodníků. Přestože obec uklízí dva traktory a další obecní technika, zabere
tato činnost určitou dobu. Další stálou bolestí ať už při odhrnování sněhu nebo jarním úklidu je
parkování na ulicích, přestože předpověď počasí na další den je skoro přesná. Úklid po zimě se
nazývá jarní, protože se zpravidla koná na jaře. Přesto jsme již v únoru začali se zametáním
kamínků a také s odvozem zametených hromádek před domy. V úklidu se bude postupně
pokračovat nejprve na našich místních komunikacích, nakonec přijde na řadu krajská hlavní cesta.
Děkuji všem pracovitým spoluobčanům, kteří pomáhají bez nároku na metlu a ztrátu času při úklidu
naší krásné obce a mají pochopení pro práci druhých.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Edu day 2 019
Naše škola byla vybrána na návštěvu Microsoftu v Praze.
Ve středu 20. 2. 2019 žáci 7. a 8. třídy jeli vlakem do
Prahy na Edu day 2019. Jednalo se o akci pro učitele a
studenty, která měla za úkol ukázat novinky ve vzdělávání
a inovace, jež mohou učitelé ve výuce využít, a udělat tím
pro žáky výuku zajímavější a pro sebe jednodušší.
Nabídka byla pestrá, od přednášek pro mladší návštěvníky
o Minecraft Education Edition ve výuce přes tipy a triky,
jak si například ulehčit psaní a opravování testů pomocí
Microsoft Forms, až po ukázku možnosti psaní digitálních
zápisků pomocí aplikace OneNote. Akce se konala přímo
v sídle společnosti Microsoft a umožnila nám
nahlédnout do světa vzdělávacích technologií.

V průběhu konference, výstavní části a
volitelných workshopů jsme si mohli vyzkoušet
Minecraft, Lego, Hololens, Windows Mixed
Reality, Xbox One, micro: bit či počítače Surface.
Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli virtuální realitu v
praxi. Určitě to pro všechny z nás byl přínosný a
zajímavý den.
Mgr. Karla Poštulková, Bc. Tomáš Hromčík
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Safer day 2019
Den bezpečnějšího internetu (SID) je každoroční celosvětová akce, která se konala v úterý 5. února
2019, aby pomohla podpořit lepší internet. Letošní téma „Společně pro lepší internet“ vyzývá
jednotlivce, aby vytvořili lepší internet. Tyto dovednosti nazýváme 4Rs: Respekt, odpovědnost,
rozum a odolnost.
Naše škola se zapojila do této akce.
Žáci 9. třídy seznamovali děti z 1. až 6. ročníku formou prezentací, aktivit a videí, jak používat
internet bezpečně, zodpovědně a s respektem.
Žáci se v hodinách dozvěděli, jak bezpečně hledat informace na internetu a jaká jsou rizika
sociálních sítí. Byli seznámeni s pravidly ochrany osobních dat, jak pracovat s hesly a jak si je
chránit, jaké informace je a není vhodné sdílet na sociálních sítích, komu a jaké informace mohou
sdělovat či jak komunikovat se známými v prostředí internetu. Fotografie z akce můžete zhlédnout
na stránkách naší školy.
Mgr. Karla Poštulková
Výlet na Pustevny
Nejen pololetní vysvědčení
bylo odměnou pro 3. a 4.
třídu, a tak se 30. ledna
společně
vydaly
na
Pustevny. Odvážní vyjeli
lanovkou, méně odvážné
vyvezl autobus. Nádherně
prosluněné počasí bylo
objednáno už od rána, a
tak hned první výšlap
směřoval
na
Stezku
Valašska, zde si mohli žáci
z výšky prohlédnout téměř
celé Beskydy. Dalším
cílem našeho putování
byly
Ledové
sochy.
Nejvíce však všechny
ohromilo množství sněhu,
a tak jsme nejvíce času
strávili právě na něm a k soše Radegast se nám už ani nepodařilo z časových důvodů dojít.
Dovádění na sněhu, klouzání, bobování, koulování bylo pro některé tak vyčerpávající, že zpáteční
pěší cesta až na Ráztoku, kde na nás čekal autobus, byla doslova nekonečná. Energie však přišla
hned po usednutí do autobusu, kde děti byly schopny ještě až domů zpívat. Všem se zimní výlet
moc líbil a za chvíli budeme plánovat už ten letní, na který se už teď moc těšíme.
Mgr. Monika Valachová
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Lyžařský výcvik 7. třídy
Ve dnech 18. – 22. února 2019 se žáci 7. třídy ZŠ Bohuslavice zúčastnili lyžařského výcvikového
kurzu, který se konal v Bílé v Beskydech. Zde byli žáci ubytováni v rekreační chatě Javořina, která
je součástí ubytovacího komplexu Hotelu Bauer. Komplex leží uprostřed Ski areálu Bílá. Někteří
žáci s lyžováním teprve začínali, ostatní se zdokonalovali. Počasí nám více než přálo. Celý týden
bylo krásně slunečno. Sněhové podmínky byly také vynikající. Sjezdovky s různou obtížností a
délkou byly perfektně upraveny a vybaveny čtyřsedačkovou lanovkou, kotvou a pomou. Kromě
praktických dovedností se žáci také seznámili se základními pravidly chování lyžařů na sjezdovce a
pohybu ve volném terénu. Dopřáli jsme si také trochu relaxu v místním wellness centru. Večery
byly věnovány společenským aktivitám, ve kterých žáci mezi sebou utužovali kolektivní vztahy. Na
závěr kurzu jsme pro žáky připravily závody ve slalomu. Slalomu se všichni zúčastnili a úspěšně jej
zvládli. Poslední večer byl věnován maškarnímu plesu s diskotékou. Všem děkujeme za účast na
lyžařském kurzu. Doufáme, že kurz zanechal jenom ty nejlepší vzpomínky a v příštím roce se
budeme opět těšit.
Mgr. Martina Radošovská, Tereza Kubáčková
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Valentýnská vybíjená
V letošním školním roce proběhl již
druhý ročník valentýnské vybíjené,
která se již tradičně konala v ZŠ Píšť.
Symbolicky se turnaj konal 14. 2. 2019
v den sv. Valentýna. Turnaje se také
zúčastnily školy z Chuchelné a Sudic.
Tento ročník byl pro naše žáky, rovněž
školu, velmi výjimečný a úspěšný. Ve
složení Hana Janošová, Markéta
Lamžíková, Ema Theuerová, Klaudie
Kudělová, Anna Kamrádová, Viktorie
Kocurová, Jakub Krajíček, Jan Vitásek,
Jan Maško, Tomáš Kroupa, Nicolas
Badaj a Štěpán Vitásek vybojovali
úžasné první místo! Do všech svých
utkání vstupovali s chladnou hlavou a
samozřejmě vidinou vítězství. Všechny zápasy byly nesmírně napjaté, ale jednoznačně v režii našich
žáků. Jako hlavní trofej jsme si do školy odvezli putovní pohár. Budeme se snažit, aby pohár zůstal
na naší škole co nejdéle. Za reprezentaci školy velmi děkujeme a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.
Mgr. Martina Radošovská
Valentýnské lyžování 2019
Ve čtvrtek 14. února 2019 se
žáci naší školy již tradičně
zúčastnili
valentýnského
lyžování na Vaňkově kopci,
a to ve velmi vysokém počtu
33 žáků. Je potěšující, že se
rok od roku věková hranice
lyžařů snižuje a tento rok se
přidali i žáci druhé třídy.
Přestože nám počasí moc
nepřálo, od lyžování nás to
neodradilo a všichni vydrželi
do poslední jízdy. Součástí
programu bylo i losování
valentýnských dárečků, které
udělaly všem radost a již teď
se žáci těší na příští ročník.
Mgr. Irena Václavková
Mgr. Monika Valachová
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Mateřská škola Bohuslavice
Návštěva Divadélka Beruška
Začátkem února navštívilo naši
mateřskou školu divadélko
Beruška
s pohádkou
O
Sněhuláčkovi. Děti se už dlouho
dopředu na pohádku těšily.
Lesní zvířátka a Sněhuláček
uvedly malé diváky do příběhu,
který byl velmi poutavý,
zajímavý a pro děti poučný.
Budeme se těšit brzy na další
pohádku.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Měsíce leden a únor jsme strávili se školní
družinkou zimními radovánkami. Chodili jsme
s dětmi na procházky zimní krajinou, koulovat se,
stavět různorodé stavby a dovádět na školní
hřiště. V Důlkách jsme si užili bobování a
sáňkování. Letos nám zamrzl i led na
Špakovském rybníku, a tak jsme si mohli
zabruslit, klouzat na drahách a také hrát honěnou
na ledě.
Pokud nám to počasí nedovolilo a museli jsme
zůstat v prostorách naší školy, využili jsme
tento čas k výzdobě a zkrášlení druhého
oddělení družinky. Moc nám k tomu pomohly
praktikantka Verča a naše nová vychovatelka
Barča.
Ve cvičné kuchyni jsme si smažili palačinky,
zdobili jsme si je dle své chuti a nezapomněli
jsme také na správné stolování. Udělali jsme si
sladkou odměnu a hlavně hezké odpoledne.
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To už jsme se přiblížili
k maškarnímu plesu, který se již
tradičně konal v kulturním domě.
A jak jsme se na to připravili se
školní družinkou? Opět jsme
vyráběli výzdobu na tuto krásnou
akci a kulturní dům jsme
proměnili v ledové království.
A teď už zimních radovánek bylo
dost a my se těšíme a zároveň
pilně připravujeme na jaro a
hlavně na svátky s ním spojené.
Karin Herudková, vychovatelka ŠD

Knihovna
Nové knihy, poplatky
V měsíci únoru byly do knihovny zakoupeny nové knihy, jak pro děti, tak i pro dospělé, seznam
všech knih i s krátkou anotací byl vložen na stránky obce. Děkuji tímto všem čtenářům, kteří zasílají
své tipy, novinky na zakoupení knih, které by v knihovně neměly chybět. Rovněž jsou dováženy
z opavské knihovny pravidelně co 2. měsíce 3 nové soubory knih.
Prosím čtenáře o zaplacení poplatku na rok 2019, zůstává stejný jako v loňském roce: děti, studenti,
důchodci – 20,- Kč, dospělí – 50,-Kč, a také prosím o včasné vrácení knih, výpůjční doba je (4.
týdny, max. 6. týdnů), jedná se o vrácení převážně povinné četby pro středoškoláky, kterou máme po
1 ks, a v době před maturitami chybí. Děkuji za pochopení.
Marie Miková

Sport
Sportovní klub Bohuslavice
Výbor SK zve všechny svoje členy na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 9. 3. 2019 od
15,00 v Casině na hřišti. Na valné hromadě se provede vyhodnocení minulého roku a období, volba
nového výboru a plány na letošní rok. Přílohou zpravodaje je rozlosování na jarní část sezóny.
Za výbor SK Mgr. Pavel Dominik
Josefovský turnaj
Bohuslavští důchodci Vás srdečně zvou na tradiční turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční
v sobotu 16. 3. 2019 ve 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ v Bohuslavicích. Vstupné 50,- Kč.
Srdečně zvou Bohuslavští důchodci.
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CASINO CUP turnaj v šipkách
V sobotu 16. 2. 2019 v hospůdce na hřišti proběhl již 5. ročník CASINO CUP turnaje v šipkách.
Turnaje se zúčastnilo 23 hráčů, což je o 4 hráče více než na loňském turnaji, ale turnaj byl obsazen
během pár dní a bohužel se hlásili další účastníci, kterým nemohlo být vyhověno a tudiž nás jako
pořadatele turnaje vede k myšlence reorganizace turnaje a k navýšení počtu hráčů a systému. O
všem novém budeme informovat. Hrálo se ve 4 základních skupinách, dvoukolová hra po 6 a 5
hráčích, kde z každé skupiny vypadl 1 hráč. Ostatní hráči postoupili do další fáze turnaje.
Následovaly další skupiny, další fáze hry než se vytvořila finálová osmička. V každém kole vypadl
1 hráč než se vytvořila finálová dvojice, která si to rozdala o vítěze. Turnaj opět probíhal ve velmi
příjemné atmosféře, kde nad poklidným průběhem hry dohlíželi Fus Jaroslav, Pavlína Kučerová.
K dispozici bylo také občerstvení, čímž bych chtěl poděkovat všem lidem a obsluze hospůdky
CASINO za perfektní spolupráci. Poslední šipka byla hozena téměř po 6 hodinách od zahájení
turnaje. Letošní turnaj byl ukázkou plných zvratu a nečekaných výsledku a ukázkou toho, že na
stupně nejvýš může v tomto turnaji dosáhnout kdokoliv komu v daný den nejlíp lítá šipka. A tak
letošní vítěz, slovy Veni, vidi, vici se stala Theuerová Karolína, která ve finále hráno na dvě
vítězství porazila 2:1 svého soupeře. Mohlo začít vyhlašování a předávání cen. Na 1. místě a
šampionem pro rok 2019 se stala Theuerová Karolína, 2. místo obsadil Ostrák Daniel a 3. místo
Vitásek Jiří. Loňský vítěz Petr Heisig obsadil v silné konkurenci 6. místo. Smolařem turnaje byla
vyhlášena Jana Heisigová, a cenu pro nejrychleji ukončenou hru převzala Holečková Michaela,
která ukončila hru 301 na 4 kolo a třetí šipku. Všichni hráči byli opět oceněni nějakou hodnotnou
cenou, medaili, diplomem atd. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům (Obecní úřad
Bohuslavice, Hospůdka CASINO, SK Bohuslavice, Tomáš Kupka za ALIANZ POJIŠTOVNA,
Lanex a.s., Jana květinka, Kamenictví Hynek Karásek). Na závěr bych chtěl poděkovat všem
hráčům a zároveň pozvat na příští 6. ročník turnaje v šipkách.
Za pořadatele Dimovský Antonín, Kučerová Pavla a Fus Jaroslav.

Řádky z hokeje
Nebývale vydařenou základní část mají za sebou hokejisté Bohuslavic. Po 23 kolech získali
úctyhodných 42 bodů, s bilancí 21 výher a 2 porážek a se skórem 182:77. V počtu vstřelených gólu
nejvíce ze všech celků AHL. V této dovednosti je třeba vyzdvihnout sílu prvního útoku ve složení
Kocur. D – Foldyna – Kocur. J, kteří společně obstarali více než polovinu všech vstřelených branek,
a sice 124. Zaslouženě se tak tým Bohuslavic stal vítězem základní části pro sezónu 2018/2019.
V 16tileté historii AHL se to bohuslavickým
povedlo již po čtvrté, naposledy slavili vítězství
v základní části v sezóně 2011/2012.
Nyní přichází na řadu nevyzpytatelné play-off, ve
kterém byli bohuslavičtí nasazeni rovnou do
osmifinále. Ve dvojzápase se utkají s týmem HC
Isotra. První zápas je na programu v sobotu 2. 3.
od 15:15, odveta se bude hrát v úterý 5. 3. ve
20:30 v Buly Aréně v Kravařích. Doufejme, že
výbornou formu přenesou také do vyřazovacích
bojů a dojdou co nejdále. Neváhejte a přijďte naše
hokejisty podpořit. Více informací na webových
stránkách www.ahl-kravare.cz.
Jan Janoš

Březen 2019

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 315

Stránka | 12

Stránka | 13

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 315

Březen 2019

Farnost – duchovní slovo k postní době
Vážení přátelé!
Dnešní svět je asi více než kdy jindy v zajetí termínů, limitů, lhůt, plánů a dat. Tito dotěrní a
neodbytní společníci na nás vyskakují z našich kalendářů, diářů, pracovních schůzek, mailů či
upomínek. Asi by se nám dýchalo volněji, kdyby mnohé z těchto mantinelů z našich životů
vymizely. Jenže ono je pro nás v určitém smyslu velmi užitečné, že termíny a limity existují.
Vychovávají nás totiž k vnímání neodkladnosti, která představuje významnou hodnotu. Vždyť jsou
záležitosti, které není radno odkládat – víme například, jaké zdravotní komplikace může způsobit
otálení s lékařským vyšetřením; jak zhoubná může být váhavost pomoci někomu v akutní nouzi; jak
škodlivé či ztratné může být promeškání nějakého setkání či rozhovoru. Postní doba, která začne co
nevidět, před nás staví neodkladnost našeho vnitřního růstu, s nímž je vždycky spojeno rozhodnutí
odvrátit se od svých chyb a úkroků. Potřebujeme tento termín či limit, abychom si jasně řekli: je
postní doba, není nač čekat, musím se rozhoupat ke změně, ke krůčkům lásky, k prohloubení a
oživení mé tak často povrchní existence. A že taková úvaha není vždy příjemná, viďte? Člověk by
chtěl nalézt mnoho důvodů, proč nezačít právě nyní. Ale kdy jindy? Nač čekat? Které důvody
obstojí v pomíjivosti a nejistotě života? Nechejme se k této rozhodnosti inspirovat samotným
Ježíšem Kristem, který před nastoupenou cestou k záchraně světa skrze utrpení necouvl ani trošku –
vstoupil do boje o věčný život každého z nás s nekompromisní důsledností. A dodejme, že se
nejedná o pouhou vnější inspiraci: postní doba je vskutku účinným časem milosti, v němž můžeme
objevit Boží pomocnou ruku pro své rozhodné a ušlechtilé začátky. Kéž se vám v nastávajícím čase
daří nečinit zbytečné a škodlivé kompromisy s vlastní průměrností, zlobou či nezodpovědností,
abyste mohli prožívat radost, že jste správně odpověděli na naléhavé „termíny“ vlastního srdce,
které vždycky touží po plnosti dobra a lásky!
Přeji vám všem pokojné postní dny naplněné pravou vnitřní rozhodností!
P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 315

Březen 2019

Stránka | 14

Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – březen 2019
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

PÁ

1.3.2019

17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

SO

2.3.2019

7:00 Za dar zdraví pro nemocnou osobu

NE

3.3.2019

PO

4.3.2019

17:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

6.3.2019 POPELEČNÍ STŘEDA

18:00 Za + rodiče Moslerovy a + děti

PÁ

8.3.2019

17:00 Za Marii Kotzurovou, manžela, syna a zetě

SO

9.3.2019

7:00 Výroční rekviem za Dietera Benka

7.
NEDĚLE 6:45 Za Huberta Poštulku, rodiče a živou rodinu
V MEZIDOBÍ
9:30 Za živé a zemřelé farníky

6:45 Za duše zemřelých dárců mešních fundací

NE

10.3.2019 1. NEDĚLE POSTNÍ

ST

13.3.2019

17:00 Za Josefa Kocura a rodiče z obou stran s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

PÁ

15.3.2019

17:00 Za Josefa Placka, + příbuzné a živou rodinu

SO

16.3.2019

7:00 Za + rodiče Kocurovy a Plačkovy a celou + rodinu

NE

17.3.2019 2. NEDĚLE POSTNÍ

PO

18.3.2019

ST

20.3.2019

17:00 Za + Marii Zlotou, dva manžely a rodiče Poledníkovy

PÁ

22.3.2019

17:00 Za + rodiče Hruškovy a Krupovy a za živou rodinu

SO

23.3.2019

7:00 Za + Marii Nevřelovou, manžela, + rodiče a sourozence
z obou stran

NE

24.3.2019 3. NEDĚLE POSTNÍ

PO

25.3.2019

ST

27.3.2019

17:00 Za Kristinu Mašíkovou, rodiče Mašíkovy, rodiče
Pausovy a živou rodinu

PÁ

29.3.2019

17:00 Za + Josefa Kocura, rodiče a švagra s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

SO

30.3.2019

7:00 Za Rozálii Fussovou, manžela, dceru a snachu

NE

31.3.2019 4. NEDĚLE POSTNÍ

SLAVNOST
JOSEFA

9:30 Za + rodiče a příbuzné a za živou rodinu

6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Za Adolfinu Vitáskovou, dceru Marii a živou rodinu
SV. 17:00 Za Josefy z Bohuslavic

SLAVNOST
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

6:45 Za Anežku Drábíkovou, manžela, tři zetě a vnuka
9:30 Za Aloise Kocura, sourozence, rodiče a živou rodinu
17:00 Za Leo Halfara, manželku a syna

6:45 Za Alžbětu Fojtíkovou, děti a + příbuzné
9:30 Za živé a zemřelé farníky
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2019
Pchálková Alžběta
Sněhotová Marta
Dominik Bruno
Suchomelová Jana
Dimovský Janko
Koslowská Růžena

Dedková Josefa
Kučera Norbert
Skroch Heribert
Poledníková Marie
Halecká Brigita
Kocurová Anna

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. 315 – březen 2019 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2019.
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