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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do dalšího jarního měsíce, „Byl
pozdní večer první Máj …“ praví klasik. Úvod
měsíce se opravdu povedl a věřím, že muži
dostáli své příjemné povinnosti a políbili svoje
partnerky proti „uschnutí“.
Úvod uplynulého měsíce byl velmi pěkný a
teprve po desátém došlo k ochlazení a také
přišel déšť. V polovině měsíce jsme dokonce
naměřili teplotu pod bodem mrazu. Letošní
Velikonoce připadly na poslední dekádu a
počasí bylo přímo výstavní, kdy se teploty
pohybovaly nad dvaceti stupni. Poslední dny
dubna přinesly ochlazení a tolik potřebný déšť.
V měsíci dubnu se uskutečnilo pravidelné
zasedání obecní rady a zastupitelstva. Dokončilo
se kácení stromů u rybníka na točně a začalo se
s prodejem dřeva. Byla vybrána firma na opravu
ulice Zahradní. S opravou se začne v průběhu
měsíce května. Na bývalé skládce se provedlo
drcení betonu, vzniklý recyklát bude použit na
opravu povrchu místních komunikací a polních
cest. U vjezdu do lesa Boru od Kozmické cesty
se instalovalo nové posezení.
V dubnu se naplno rozběhly také kulturní a
sportovní akce. V úterý po Velikonocích se
v sále
KD
sešli
Bohuslavičtí
senioři
k tradičnímu posezení. O dobrou náladu se
starala dvojice muzikantů pánové Barč a Prengl,
které zpěvem doprovázela slečna Klaudie
Prchalová. Vyvrcholením pak bylo vystoupení
Bolatických Bobrů s vystoupením „Mama mia“.
Významného úspěchu dosáhly naše seniorky na
otevírání turistické sezóny na Hlučínsku
v Kravařích, kde v soutěži o nejlepší koláč
získaly díky umění paní Uršuly Kotzurové první
místo. Blahopřeji a děkuji za skvělou
reprezentaci obce.

Poslední dubnový den se u KD mělo konat
posezení pro děti a rodiče spojené s „Pálením
čarodějnic“, ale bohužel se zrušilo pro
nepřízeň počasí. Naplno pokračovaly zápasy
našich fotbalistů všech věkových kategorií.
V květnu proběhnou volby do Evropského
parlamentu, budou se konat v pátek 24. a
sobotu 25.
Čeká nás spousta společenských a sportovních
akcí. Uctěním padlých, položením kytice a
modlitbou si připomeneme konec druhé
světové války. Ve dnech 11. a 12. května bude
v obřadní síni obecního domu výstava
„Architektura v krajce“, kterou připravily
paličkářky. Druhou květnovou neděli vystoupí
děti ze školy v sále kulturního domu
s programem ke Dni matek. K prvnímu
svatému přijímání přistoupí děti v neděli 19.
května. Další akce farnosti Noc kostelů je
hned následující pátek. Volejbalový turnaj se
bude konat na školním hřišti v sobotu 18.
května. Obci opět projedou soutěžící v závodu
Bělský okruh, který se bude konat v sobotu
25. 5. Poslední pátek si v předstihu oslaví svůj
svátek děti z mateřské školy.
Přeji nám všem prožití májových dnů v lásce a
pohodě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

[Zadejte text.]

Květen 2019

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 317

Stránka | 2

Stránka | 3

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 317

Květen 2019

Z jednání rady obce Bohuslavice 2019
7. zasedání rady obce Bohuslavice dne 17. 4. 2019
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Hospodaření a výběr daní za I-III/2019, návrh rozpočtového opatření č. 2/2019.
Žádost na ČEZ o přeložku vysokého napětí v lokalitě Jižní Svahy.
Vypracování studie využití podkroví v budově mateřské školy Bohuslavice.
Informace o činnosti MěÚ Hlučín na úseku sociálně právní ochrany dětí.
Informace o programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.
Informaci o vydání stavebního povolení k opravě budovy a okolí Obecního dvora návrh dalšího
postupu realizace.
Návrh na opravu povrchu polní cesty Rohovské (u starého letiště).
Informaci o podání žádosti o úplatný převod parcely 2630/1 o výměře 226 m2 z SPÚ na obec
Bohuslavice.
Informaci o průběhu jednání mezi obcí Bohuslavice, Českým úřadem zeměměřičským a
katastrálním (ČUZK) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Žádost o spolufinancování akce „Vybavení fyzikální a chemické laboratoře“ v ZŠ a MŠ
Bohuslavice.
Informaci o školení řidičů referentských vozidel OÚ Bohuslavice.
Projednání návrhu zákazu nebo omezení používání pyrotechnické techniky v obci Bohuslavice.
Přípravu akce „Setkání seniorů 2019“.
Schválila:
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a právu provést stavbu - Rozsívalovi.
Výsledek hospodaření a závěrečný účet ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2018 .
Vypracování návrhu vodorovného dopravního značení u parkoviště KD.
Zhotovení projektové dokumentace vodovodu Západní.
Cenovou nabídku a vypracování projektové dokumentace kanalizace na místních komunikacích
Kozáková a Severní.
Žádost o umístěním stavby garáže na hranici obecního pozemku p. č. 3021 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína.
Vypracování projektové dokumentace a cenovou nabídku veřejného osvětlení Na Svahu.
Zpracování a cenovou nabídku aktualizace pasportu veřejného osvětlení Bohuslavice.
Výsledek výběrového řízení na opravu místní komunikace Zahradní.
Vypsání výběrového řízení na opravu kanalizace na místní komunikaci Bolatická.
Vypracování a cenovou nabídku projektové dokumentace zhotovení povrchu, vodovodu, kanalizace
a veřejného osvětlení prodloužení místní komunikace Na Svahu na pozemku p. č. 1554/10 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 25. 4. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Jan Manusch a Antonín Štefek, konstatuje, že na
dnešním 4. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 14 členů obecního zastupitelstva.
Omluvena: Ing. Jiří Kocián, Ph.D
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Tomáš Hruška, Lukáš Pašek Obecní zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 4/1 a) schválilo:
Program 4. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 4/1 b) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Jana Manusche a Antonína Štefka za členy návrhové komise, Ing. Tomáše
Hrušku a Lukáše Paška za ověřovatele zápisu z 4. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 4/1 c) schválilo:
Závěrečný účet a účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2018 bez výhrad.
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2018 a výsledek auditu obce Bohuslavice
za rok 2018 provedený firmou Moravskoslezský audit s.r.o.
usnesením č. 4/1 d) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–III. 2019. Celkové příjmy za 01-03/2019 činily 7.664.546,42Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH -11.347,73 Kč, zůstatek z roku 2018 ve výši
12.707.449,49. Celkové příjmy vč. financování za 01-03/2019 činily 20.360.648,18 Kč. Celkové
výdaje za 01-03/2019 činily 4.714.632,20 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 3. 2019 byl ve výši
15.646.015,98 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 13.359.095,75 Kč a na účtu u ČNB
2 286.920,23 Kč.
usnesením č. 4/1 e) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 2/2019 bez výhrad.
usnesením č. 4/1 f) schválilo:
Opravu polní cesty C4 Bolatická, části polní cesty C5 Rohovská betonovým a asfaltovým recyklátem a
část polní cesty C 1 (k psímu hotelu Koira) asfaltovým nástřikem.
usnesením č. 4/1 g) schvaluje:
Vyhlášení výběrového řízení na opravu povrchu a kanalizace ulice Bolatická. 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. 4/1 h) schvaluje:
Přihlášení ZŠ a MŠ Bohuslavice do projektu "Vybavení fyzikální a chemické učebny" za cenu 1,4 mil.
Kč a závazek zajistit předfinancování a finanční spoluúčast obce ve výši 5 % v případě získání dotace.
usnesením č. 4/1 i) rozhodlo:
V souladu s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu pořídit změnu
č. 1 Územního plánu Bohuslavice z vlastního podnětu zkráceným postupem v rozsahu Obsahu změny
č.1 územního plánu Bohuslavice uvedeného v příloze č. 1 V souladu s § 55a odst.2.
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usnesením č. 4/1 j) schválilo:
Žádost obce Bohuslavice o bezúplatný převod pozemku p. č. 2630/1 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína podle
§ 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
usnesením č. 4/1 k) schválilo:
Smlouvu číslo: Z_S14_12_8120069486 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce energie v lokalitě Jižní Svahy.
usnesením č. 4/1 l) schválilo:
Oslovit minimálně 3 firmy k vypracování urbanistického návrhu na „Náves Bohuslavice“ včetně prostor
za kulturním domem.
usnesením č. 4/1 m) revokovalo:
Usnesení z 3. jednání zastupitelstva obce Bohuslavice č. 3/1 j) ze dne 21. 2. 2019.
usnesením č. 4/1 n) schválilo:
Darování obecního movitého majetku dle předloženého seznamu v ceně 33,- Kč Římskokatolické
farnosti Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 21/2 b) Informaci o příjmu daní v roce za období I.-III. 2019.
č. 21/2 c) Informaci o uskutečněných pracích na obecním majetku: úprava okolí obecní stodoly a oprava
povrchu části ulice Chuchelnické, kácení stromů u rybníka na točně, dodání svozového auta a
objednávka dalších 2 ks kontejnerů, instalaci veřejného osvětlení na ulici Kozáková.
č. 21/2 d) Zadání vypracování projektové dokumentace na zhotovení povrchu, vodovodu, kanalizace a
veřejného osvětlení prodloužení místní komunikace Na Svahu.
č. 21/2 e) Informaci o výběrovém řízení na opravu potoka.
č. 21/2 f) Informaci o výsledku výběrového řízení na opravu ulice Zahradní.
č. 21/2 g) Aktuální informaci o investiční akci „Obnova veřejného osvětlení Bohuslavice v rámci
dotačního titulu EFEKT“.
č. 21/2 h) Zařazení registrace CAS na Ministerstvu vnitra – Generálním ředitelství hasičských
záchranných sborů.
č. 21/2 i) Vydání stavebního povolení na rekonstrukci obecního dvora.
č. 21/2 j) Informaci o jednání o převodu pozemku p. č. 578/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (pod
podiem) z ÚZSVM na obec Bohuslavice.
č. 21/2 k) Informaci o zapojení obce do podpory kotlíkových dotací.
č. 21/2 l) Informace o kulturních akcích.
č. 21/2 m)
Informace z jednání rady obce dne 20. 3. a 17. 4. 2019.
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Tomáš Hruška

Lukáš Pašek

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 25. 4. 2019
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Další informace
Prodej stromů
Obec Bohuslavice bude prodávat měkké vrbové dřevo za cenu 300 Kč/m3 včetně DPH. Jedná se o
celé kmeny, které je nutno si nařezat. Jsou uloženy vedle dětského hřiště na točně. Kmeny jsou
označeny čísly. Zájemce si vybere strom a přijde na úřad nebo za paní místostarostkou nahlásit
strom, o který má zájem. Sprejem označené kmeny jsou již zamluvené. Platba bude po odvozu dřeva
na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Dominik
Zlatý koláč Kravaře
V neděli 28. dubna 2019 se v areálu kravařského zámku
uskutečnil VIII. Ročník soutěže „O ZLATÝ KOLÁČ
2019“. A jelikož víme, že koláče z „Buslavic“ jsou
bezkonkurenčně nejlepší, neváhali jsme se do soutěže
přihlásit. Odborná porota měla velmi těžký úkol,
všechny týmy soutěžících se pečlivě připravili, ale
nakonec s velkou převahou zvítězily naše „Bohuslavky“.
Velké díky patří paní Uršule Kotzurové za to, že tyto
výborné koláče napekla, našim seniorkám za humornou
řeč při jejich prezentaci a všem zúčastněným za skvělou
reprezentaci obce.
Bc. Andrea Matýsková
Což tak zrobit pořádek na dědině?
K celorepublikové dobrovolné úklidové akci
„UKLIĎME SVĚT! UKLIĎME ČESKO“ se letos
v sobotu 13. dubna, připojila i naše obec
Bohuslavice, a to pod názvem ‘‘Což tak zrobit
pořádek na dědině?‘‘. Zúčastnilo se celkem 18
dobrovolníků, z toho 4 děti. Z původních tří
naplánovaných tras se nakonec realizovaly jen dvě.
Cílem akce bylo uklidit nepořádek v obci a
jejím okolí. Dále je smyslem akce upozornit na
nelegálně vzniklé černé skládky. Na trasách směr ulice Bolatická a Kozmická nasbírali dobrovolníci
celkem 30 pytlů s odpadem a další velkoobjemový odpad (např. pneumatiky, matrace, vysávač, aj.).
Pytlů bylo nakonec málo, a tak některá místa na svůj úklid stále čekají.
I přes chladné počasí byla akce ukončena společným posezením u ohně a opékáním špekáčků. Pro
děti byl připraven teplý čaj, diplomy pro nejlepšího uklízeče a uklízečku, včetně malé odměny.
Dospělí se zahřáli o něco ostřejším horkým grogem.
n

Akce se povedla na výbornou a všechny dobrovolníky potěšila. Už nyní proto plánujeme
pokračování na podzim. Srdečně děkujeme všem skvělým dobrovolníkům za jejich nezjištnou
pomoc při úklidu a obci za likvidaci odpadu. Naše poděkování patří také MUDr. Claudii Ondrušové
za zapůjčení várnic na čaj a grog pro občerstvení a zahřátí našich dobrovolníků. O plánované akci
vás budeme opět informovat prostřednictvím zpravodaje, webových stránek obce a na
facebookových stránkách.
Za celý tým organizátorů Veronika Kretková a Petra Višnická
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Jarní zpívání
Jako každoročně, i letos proběhlo 24.
4. Jarní zpívání. Rozdíl byl v tom, že
jsme měli rekordní počet přihlášených
dětí z 1. - 4. tříd (35). Ty si připravily
své písničky, které zpívaly sólo, ve
dvojicích i trojicích. Za své výkony
byly odměněny diplomem a sadou
fixů. Jejich vystoupení se všem moc
líbilo a už se těšíme na příští ročník.
Mgr. Zdeňka Birtková

Noc s Andersenem
Dne 2. dubna si každoročně připomínáme Mezinárodní den dětské knihy, který se na celém světě
slaví u příležitosti narození známého dětského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Noc
s Andersenem připadla v letošním roce
na 29. 3. a je akcí, která svádí boj mezi
zájmem dětí o dětské čtenářství a
bezduchým
vysedáváním
před
televizní obrazovkou či hraním
počítačových her. Letos proběhl již 19.
ročník, do kterého se zapojila také 4.
třída naší základní školy. Celá akce
započala společnou večeří a byla
ukončena snídaní následující den. Přes
velmi bohatý program, což byla
prezentace života a díla spisovatele,
následné řešení pracovních úkolů či
různých jiných aktivit, zvítězilo heslo
„SVOBODA“ a noc byla vskutku
náročná.
Mgr. Irena Václavková
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Global Money Week 2019
V březnu se v České republice uskutečnil Global Money
Week 2019. Od 25.3. do 31. 3. 2019 probíhali akce
zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže.
Téma letošního ročníku je „Šetři, uč se, vydělávej!“
Národními organizátory této iniciativy jsou yourchance
o.p.s. a EFPA ČR. V naší škole žáci 7. a 8. třídy absolvovali přednášku s odborníkem na toto téma.

Mgr. Karla Poštulková
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“
V rámci projektu drogové poradny SANANIM z.ú.,
zaměřeného na snižování rizik užívání alkoholu, proběhla
v pátek 5. dubna pro žáky 7. – 9. ročníku interaktivní přednáška
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek.“
Hlavním cílem bylo seznámit žáky se skutečnými riziky
spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku. Přednáška byla
rozdělena do několika bloků: historie a užívání alkoholu, alkohol
a lidské tělo, závislost na alkoholu – kdy a proč vzniká, rizika jednorázového nezvládnutého užití
alkoholu. Žáci měli možnost klást dotazy a zapojit se do diskuse. Poslední částí programu byla hra,
která zábavnou formou shrnula obsah přednášky a ukotvila získané poznatky.
Mgr. Andrea Kupková
Matematické soutěže
V naší škole každoročně probíhají pro talentované žáky matematické soutěže matematická
olympiáda, matematický KLOKAN 2019, Pythagoriáda a matematická soutěž Pangea.
Všechny tyto soutěže absolvovali žáci vyššího stupně i v letošním roce.
Do okresního kola matematické olympiády postoupil Jindřich Růžička (8. třída), který
reprezentoval naši školu v Opavě. Umístil se na krásném 19. místě ze 40 zúčastněných. Také v
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Pythagoriádě byli žáci úspěšní. Školní kolo úspěšně vyřešili Jindřich Růžička z 8. třídy a Ondřej
Buček z 6. třídy.
Matematická soutěž Pangea
Žáci 5., 6., 7. a 8. třídy se zúčastnili matematické soutěže Pangea. Několik žáků se umístilo ve své
kategorii na předních příčkách v kraji:
● Jan Vitásek, 6. třída, 3. místo,
● Ondřej Buček, 6. třída, 9. místo,
● Václav Lorek, 6. třída, 17. místo,
● Jakub Komárek, 7. třída, 24. místo,
● Jindřich Růžička, 8. třída, 3. místo.
Jindřich Růžička jako jediný z naší školy postoupil do celostátního kola soutěže v Praze, kde bude
reprezentovat ZŠ a MŠ Bohuslavice. Všem gratulujeme za vzornou reprezentaci. Jindřichovi
přejeme hodně štěstí v celostátním kole.
Mgr. Karla Poštulková, Bc. Tomáš Hromčík
Matematický klokan 2019
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla
přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991
se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této
soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu
soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu
sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž
koordinační centrum je v Paříži. Letošní
mezinárodní soutěž Matematický klokan 2019
proběhla v pátek 22. března. Žáci 2. až 9. třídy
řešili matematické příklady.
Soutěžící byli rozděleni podle věku do čtyř
kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5.
třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9.
třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili 24
testových úloh, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve
třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou
odpověď se mu jeden bod odečetl. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali 24 bodů,
takže bylo možno získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet bylo na
řešení vymezeno 60 minut čistého času. V kategorii Cvrček měli žáci na řešení 45 minut a mohli
dosáhnout maximálně 90 bodů. Nejlepší řešitelé a soutěžící byli odměněni diplomem a cenou.
Fotografie ze soutěže naleznete na školním webu.
Vyhodnocení soutěže matematický klokan 2019
CVRČEK
1. MÍSTO

Anna Marie Dorociaková

(2. B třída, 51 bodů)

2. MÍSTO

Jiří Strženek

(3. třída, 49 bodů)

3. MÍSTO

Filip Jarkuliš

(3. třída, 48 bodů)

Tomáš Fojtík

(3. třída, 48 bodů)

Tobias Mašík

(3. třída, 48 bodů)
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KLOKÁNEK
1. MÍSTO

Anna Viktorie Hanske

(5. třída, 98 bodů)

2. MÍSTO

Valerie Haburová

(5. třída, 96 bodů)

3. MÍSTO

Julie Pochopienová

(4. třída, 90 bodů)

BENJAMÍN
1. MÍSTO

Ondřej Buček

(6. třída, 106 bodů)

2. MÍSTO

Markéta Mučková

(7. třída, 76 bodů)

3. MÍSTO

Antonín Hanske

(6. třída, 74 bodů)

KADET
1. MÍSTO

Jindřich Růžička

(8. třída, 85 bodů)

2. MÍSTO

Jan Theuer

(8. třída, 60 bodů)

3. MÍSTO

Aneta Lorková

(8. třída, 56 bodů)

3. MÍSTO

Klára Stuchlíková

(8. třída, 56 bodů)

Celkový vítězem je Ondřej Buček se 106 body.
Mgr.Karla Poštulková
Turnaj v přehazované
Dne 28. 3. 2019 naše škola pořádala
turnaj v přehazované pro dívky 6. - 9.
třídy. Turnaje se zúčastnila dvě
družstva ZŠ Píšť a dvě družstva ZŠ
Bohuslavice. Hlavní trofejí byl
putovní pohár. Celý turnaj se nesl
v pohodové atmosféře. Oba naše týmy
hrály perfektně a nakonec si to
rozdaly mezi sebou o 1. a 2. místo.
Stříbrný
tým
tvořily
dívky
v zastoupení
Anna
Kamrádová,
Viktorie
Kocurová,
Renáta
Tomášková, Maria Kozáková, Andrea
Beranová a Adéla Szymiczková. Na
1. místě skončil výběr dívek, mezi
které patřily Hana Janošová, Ema Theuerová, Jana Pudichová, Dominika Tulisová, Ester
Heidutzková a Klára Dostálová. Děkujeme za reprezentaci školy a obhájení držení putovního
poháru.
Mgr. Martina Radošovská
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Turnaj ve vybíjené
Duben byl již tradičně ve znamení
okresních kol ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd
ZŠ. Jako první ke svému utkání, které se
konalo 4. 4. 2019 v Bolaticích, nastoupili
chlapci. Do všech svých utkání vstupovali
s chladnou hlavou a samozřejmě vidinou
vítězství a dalšího postupu. Všechny
zápasy byly nesmírně vyrovnané. Chlapci
v každém zápase sbírali zkušenosti a
neskutečně se zlepšovali. I přes vynikající
výkon nedosáhli na vítězství a skončili na
3. místě. Reprezentovali nás Vojtěch
Dospíšil, Alois Bachroník, Jakub
Kolarčík, Lukáš Blokša, Lukáš Ostrák,
Adam Horváth, Jan Miketa, Samuel
Demko, Jakub Dospíšil a Marek Schuppík. Následující den 5. 4. 2019 se konalo okresní kolo dívek
v Kravařích. Dívky bojovaly velice statečně a porazily všechna ostatní družstva. Bezchybným
výkonem tak získaly úžasné 1. místo a postup do okresního finále v Opavě. Vítězné družstvo tvořily
Tereza Newrzellová, Tereza Mokrá, Elen Buhlová, Aneta Fridrichová, Monika Klouzalová, Sára
Ostárková, Lucie Menšíková, Valerie Haburová, Natálie Vojáková, Ema Dudková a Terezie
Pchálková. Za reprezentaci školy velmi děkujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Martina Radošovská

Okresní finále ve vybíjené
Po vítězství v okresním kole ve
vybíjené dívek 4. a 5. tříd ZŠ dívky
postoupily do okresního finále, které
se konalo 11. 4. 2019 v Opavě na ZŠ
Edvarda Beneše. Celkem se
zúčastnilo šest vítězných škol okresu
Opava v zastoupení ZŠ Bohuslavice,
ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Ed. Beneše,
ZŠ Kylešovice, ZŠ Šrámkova a ZŠ
Vrchní. Děvčata po celý den
předváděla vynikající výkony a
brázdila si cestu na nejvyšší příčky.
Nakonec
skončila
na
plně
zaslouženém 2. místě a domů si
přivezla nádherné stříbrné medaile.
Stříbrné družstvo reprezentovaly
Tereza Newrzellová, Tereza Mokrá,
Elen Buhlová, Aneta Fridrichová, Monika Klouzalová, Sára Ostárková, Lucie Menšíková, Valerie
Haburová, Natálie Vojáková, Ema Dudková a Terezie Pchálková. Za tento úspěch dívkám
blahopřejeme a děkujeme za nejlepší možnou reprezentaci školy.
Mgr. Martina Radošovská
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Sběr papíru

Dne 4. 10. 2018 a 16. 4. 2019 opět proběhl
sběr papíru v tomto školním roce. Celkem žáci
nashromáždili a odevzdali neskutečných 8 tun
papíru. Celkem se do sběru zapojilo 51 žáků.
Nejlepších dvacet sběračů, kteří měli v součtu
z podzimního a jarního sběru nejvíce
kilogramů, pojede 27. 5. 2019 na výlet do
Ostravy. Tentokrát máme pro žáky připraven
jiný program než v minulých letech. Doufáme,
že se dětem výlet bude líbit. Mezi vybrané
žáky patří Zedníčková Kateřina, Buhla
Ondřej, Buhlová Tereza, Gazdová Kateřina,
Blokša Max, Dorociaková Anna Marie, Liška
Marek, Strženek Jiří, Schuppík Marek,
Kociolek Filip, Benek Jakub, Komárek Jakub,
Vitásek Jan, Kubík Adam, Lišková Barbora, Newrzella Daniel, Ostrák Šimon, Ostrák Lukáš,
Janošová Hana a Kozáková Maria. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili, a pomáhají tak
chránit životní prostředí. Následující školní rok bude opět probíhat sběr papíru na podzim a na jaře.
Proto neváhejte a sbírejte již nyní! Těšíme se na vaši účast!
Mgr. Martina Radošovská, Mgr. Karla Poštulková

Den Země v naší škole
Pořádání Dne Země je v naší škole již
tradicí. Letos jsme ho oslavili o den
později, ale zato s bohatým programem
pro všechny třídy. Mladší žáci mohli
shlédnout programy planetária „O životě
stromů“, „Se zvířátky do vesmíru“ či
„Krtci aneb co je pod zemí“. Starší děti
byly poučeny zajímavým programem o
včelách v podání p. Ottové z Vřesiny.
Žákyně 9. třídy si připravily prezentace
o klimatických změnách na naší planetě
a třídění odpadu. A samozřejmě nesměla
chybět již tradiční výstava domácích
mazlíčků a účast skoro 40 mladých
chovatelů, které potěšily dárky věnované
firmou Canis Prosper. Děti měly připraveny také ekologické programy ve svých třídách pod
vedením p. učitelek. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli k hladkému průběhu celého
dne a také p. Hruškové za sponzorování zvířátek.
Mgr. Šárka Kupková
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Den bezpečnosti s policií ČR v naší škole
V pátek 5. 4. 2019 si policie ČR
připravila zajímavý naučný program pro
děti z MŠ a žáky z 1.A a 1.B. V první
části, zaměřené na bezpečnost, si
společně zopakovali, jak se zachovat
v případě nebezpečí, bezpečnou jízdu na
kole, správné přecházení přes silnici, na
co si dávat pozor při komunikaci s cizí
osobou a jak postupovat i v dalších
situacích, abychom jednali vždy správně,
bezpečně a vyhnuli se tak hrozícímu
nebezpečí, číhajícímu na žáky takřka na
každém rohu.
Po celou dobu tohoto preventivního
setkání s policií ČR byli žáci nadšeni a
velmi zvídaví. Nejen, že si zábavnou formou zopakovali spoustu důležitých informací, ale dověděli
se i nové. V některých případech byla žákům předvedena i názorná ukázka, což pro ně bylo
zajímavým zpestřením. Pro všechny byla stejně poutavá také druhá část připraveného programu,
v té se seznámili s novou policejní technikou a prohlédli si jejich nový policejní vůz.
Z tohoto dopoledního setkání si žáci odnesli nejen vzdělávací policejní omalovánku a pexeso, ale
také velké poučení a motivaci k bezpečnému a správnému chování, což bylo smyslem tohoto
setkání.
Mgr. Michaela Kristová, Mgr. Lenka Lasáková

Mateřská škola
Jarní tvoření v Mš
Tak jako každý rok, tak i letos jsme do školky pozvali
rodiče, aby si přišli spolu se svými dětmi vytvořit zajímavé
jarní výrobky. Vzhledem k velké účasti jde vidět, že akce
tohoto typu
jsou u rodičů i
dětí oblíbené.
Všechny
pracovní
stolečky byly zaplněny a všichni se s chutí pustili do
vyrábění. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet malování
vajíček temperovou barvou, lepení motýlka, vyrábění
ovečky, vyrábění různých zápichů do květináčů apod..
Jsme velice rádi, že si rodiče našli čas a strávili jsme tak spolu velmi pěkné odpoledne.
Kolektiv MŠ
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Školní družina
Jaro jsme s družinkou
přivítali
v měsíci
březnu
návštěvou
Halfarovy
farmy.
Přidaly se k nám i děti
z kroužku
Malí
ochránci přírody. Děti
přinesly staré pečivo,
ovoce a zeleninu a tím
jsme nakrmili zvířata a mláďata všeho druhu. Zároveň jsme si mohli
pohrát a pomazlit se štěňátky.
V dubnu jsme výletovali. Nejdříve jsme jeli vláčkem do Opavy, a to do
OPTYSU. Zde jsme tvořili dáreček pro maminku.
Ke konci dubna jsme jeli do Chuchelné, a to do zdejšího muzea.
Muzeum nadchlo a mile překvapilo, jak děti – některé se i bály - tak i
nás dospělé. Po prohlídce jsme si udělali piknik ve zdejším parku. Nasyceni dobrůtkami jsme se
vydali na pochod domů a to přes les. Doprovázelo nás nádherné počasí a jarně vonící les. Prostě
ÚŽASNÉ.
Moc děkuji za vstřícnost a trpělivost paní
Halfarové, dále firmě OPTYS a jejím
zaměstnankyním a hlavně mým kolegyním za
krásnou spolupráci, díky které mohly tyto výlety
být realizovány. Holky – Barčo, Jano a Pavlo –
DĚKUJI - a to hlavně za naše zlatíčka, které si
tyto výlety zasloužily.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková

Sport
Sportovní klub Bohuslavice
Výbornými výsledky prvního mužstva pokračovala jarní část sezony. Ve čtyřech zápasech třikrát
zvítězilo a jednou remizovalo. Na jaře jsme ještě neprohráli a patří nám krásné druhé místo.
V prvním dubnovém utkání jsme vyhráli ve Velkých Hošticích po gólu Radima Heiduka 0 : 1.
Nejtěžší zápas jsme sehráli následující týden před domácími diváky s Řepištěm. Je třeba přiznat, že
hosté byli celý zápas lepší. Teprve střídání v poslední čtvrthodině přineslo oživení naší hry a
vyrovnání na 1 : 1 v poslední minutě. Gól vstřelil David Skroch. K dalšímu venkovnímu zápasu
jsme nastoupili v Kozmicích. Po prohraném poločase se naše hra zlepšila a díky dvěma gólům
Michala Juchelky a pojistky Davida Skrocha v poslední minutě jsme zvítězili 3 : 1. Posledním
dubnovým soupeřem byla Chuchelná, kterou jsme přivítali v derby zápase na domácím hřišti. Hoste
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sice šli do vedení, ale naši brzy vyrovnali, když se krásně trefil Miroslav Koval. Stejný hráč poslal
náš tým do vedení a výsledek poločasu i celého zápasu stanovil svoji trefou Radim Heiduk.
„B“ mužstvo bojovalo se střídavými výsledky. V Bolaticích podlehlo místní rezervě 1 : 3.
V následujícím domácím zápase zvítězilo s přehledem nad Sudicemi 5 : 1 a vítězství potvrdilo v
Darkovicích vítězstvím 4 : 1. Bohužel v derby se Závadou jsme na domácím hřišti prohráli 1 : 4.
Samostatnou kapitolou jsou skvělí fanoušci našeho týmu, kteří doprovázejí naše hráče k venkovním
utkáním. Nejen, že většinou počtem převyšujeme domácí příznivce, ale také povzbuzování žene
naše hráče vpřed. Poděkování za fandění a závěrečné děkovačky patří všem „věrným modrobílým“
příznivcům.
Za výbor SK Mgr. Pavel Dominik
Papirshow 2019
Rok s rokem se sešel a 22. - 23.4. opět do Ostravy zavítala mezinárodní výstava papírových modelů
Papirshow 2019. Již tradiční účastník z naší obce se opět vypravil vyzkoušet štěstí a nasbírat nové
zkušenosti a poznatky. Letos byl takový nový začátek, jelikož dovršení 21let znamená přesun do
nejvyšší kategorie s nejvyšší možnou konkurencí. I přes tento přesun opět bedna. V letošním roce i
přes vysoce kvalitní konkurenci slavil Jiří Lasák radost z druhého místa v kategorii MT (malá
technika) s modelem automobilového jeřábu Tatra 815 AD 28 v měřítku 1:100, a také druhé místo
v kategorii D (Diorama) s námětem Autoservis nákladních vozů. Třetí ocenění a to opět druhé místo
obsadil v kategorii cena o nejlepší model vydavatele Firebox s již zmíněným autojeřábem značky
Tatra.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy a mnoho nových modelů.
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – květen 2019
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

PÁ

3.5.2019 Svátek sv. Filipa a Jakuba

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

SO

4.5.2019

7:00 Za Bruna Stočka k 10. výročí úmrtí, za zetě, za živou a + rodinu
z obou stran

NE

5.5.2019 3. neděle velikonoční

PO

6.5.2019

18:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

8.5.2019

18:00 Za Annu Newrzellovou, manžela, děti, vnuky a živou a + rodinu

PÁ

10.5.2019

18:00 Výroční rekviem za Annu Korbelovou; a za + manžela

SO

11.5.2019

7:00 Za + rodiče Pohankovy a dceru; za rodiče Kaldovy a dceru
s poděkováním za zdraví pro živou rodinu

6:45 Za duše zemřelých dárců mešních fundací
9:30 Za živé a zemřelé hasiče z Bohuslavic

6:45 Za živé a zemřelé farníky
NE

12.5.2019 4. neděle velikonoční

9:30 Za Alfonse Kocura, dceru Irenu, rodiče z obou stran a živou
rodinu

ST

15.5.2019

18:00 Výroční rekviem za Hildegardu Fojtíkovou

PÁ

17.5.2019

18:00 Za + Heinze Blokschu, manželku, bratra, rodiče a + příbuzné

SO

18.5.2019

7:00 Za Elfrídu Fussovou, rodiče z obou stran a sourozence

NE

19.5.2019 5. neděle velikonoční

ST

22.5.2019

18:00 Za Anežku Liškovou, manžela, rodiče z obou stran a + příbuzné
s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví a Boží požehnání
pro celou živou rodinu

PÁ

24.5.2019

18:00 Za + Maxe Fojtíka, manželku a živé a + příbuzné

SO

25.5.2019

NE

26.5.2019 6. neděle velikonoční

ST

29.5.2019

ČT

30.5.2019

Slavnost Nanebevstoupení
Páně

18:00 Za Aloise Pachulu a živou rodinu

PÁ

31.5.2019

Svátek Navštívení Panny
Marie

18:00 Za Adolfa Miketu, Jana Miketu, duše v očistci a živou rodinu

6:45 Za duše zemřelých dárců mešních fundací
9:30 Za prvokomunikanty z Bohuslavic a ze Závady

7:00 Za + Helenu Jelínkovou, Evu Varyšovou a Jiřího Bobošíka

SO

11:00 Svatba Antonína Küffela a Barbory Veverkové
6:45 Za duše zemřelých dárců mešních fundací
9:30 Za živé a zemřelé farníky
18:00 Za + Aloise Kocura, + rodiče a živé a + příbuzné z obou stran

1.6.2019 UDÍLENÍ SV.BIŘMOVÁNÍ

NE

2.6.2019 7. neděle velikonoční

PO

3.6.2019

10:00 Za biřmovance naší farnosti
6:45 Za + Aloise Nevřelu, manželku, + rodiče a sourozence z obou
stran
9:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za rodiny
Kocurovu a Kociánovu a za živé a + příbuzné
18:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci květnu 2019
Heitzová Marie

Newrzella Jindřich

Güntherová Růžena

Ostárek Rudolf

Černá Vlasta

Riedel Miroslav

Pašek Tomáš

Jurčová Michaela

Žídek Jan

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