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Vážení spoluobčané,
celý letošní červen bylo minimum srážek a nesl se
ve znamení vysokých teplot. Nejteplejší byl
poslední týden, kdy byly teploty nad 35 stupňů.
Nejchladněji bylo na začátku druhé dekády měsíce,
kdy ranní teplota klesla k deseti stupňům.
Každopádně chybí srážky, což můžeme pozorovat i
na některých stromech v obci.
V červnu se konalo zasedání rady obce a
zastupitelstva, projednávané body a usnesení jsou
součástí zpravodaje. Druhou sobotu se před
kulturním domem odebíral velkoobjemový odpad.
Je vidět, že sběrné místo v obci funguje, protože
odpadu bylo oproti minulému roku o čtvrtinu méně.
Poslední týden byla dokončena ulice Zahradní,
zbývá dosypat pracovníky obce hlínu a kačírek.
Červen je asi nejbohatší na různé akce. Ve škole
proběhl nejdříve Dětský den školy a pasování
prvňáčků, který proběhl v pátek 7. 6. V posledním
týdnu bylo slavnostní předávání vysvědčení a
loučení se s deváťáky v sále obecního domu.
Sportovní klub uspořádal v sobotu 8.6. a v neděli
9.6. dvoudenní fotbalový kemp pro minižáky.
V červnu se také dohrály zápasy soutěže sezony
2018/2019. O výsledcích našich mužstev je
zmiňováno podrobně v další části zpravodaje.
Hasiči pořádali první sobotu pečení makrel a
v neděli 23. 6. tradiční hasičskou slavnost se
závody. V úterý 25. června uspořádali senioři na
hřišti setkání se smažením vaječiny. Velmi aktivní
byla činnost farnosti. Nejdříve se konalo farní
odpoledne. Vzhledem k úpravě zahrady se letos
konalo v okolí rybníku a obecního domu. Novinkou
byla cyklovyjížďka po obcích farnosti na retro
kolech „Na kolech bez cvrčků“, uskutečnila se
v sobotu 22.6. O den později, v neděli, se konal
průvod „Božího těla“. A ještě jednou farnost. Stejný
den se na hřišti v Zábřehu utkaly naše ženy v
přátelském fotbalovém utkání se soupeřkami
z Dolního Benešova. Gratuluji k výbornému
výsledku 2 : 2. Jak je vidět, nebyl problém najít si
akci k pobavení, ale spíše čas k odpočinku.
Děkuji všem pořadatelům za nedocenitelnou
práci.

[Zadejte text.]

V červenci nastoupí brigádníci na výpomoc
s údržbou zeleně v obci, takže by se měly posekat
místa u transformátoru, potok z poldru, okolí
vodárny a tráva u potoka. Samotné dno potoka a
menší opravy břehů bude čistit vybraná firma
v srpnu. Zahájíme také práce na přípravě
infrastruktury prodloužení ulice Na Svahu tak,
aby se mohlo přikročit k prodeji parcel.
V červenci nás opět čeká bohaté společenské
vyžití. První neděli 7.7. se v Hlučíně koná Festival
kultury a hlučínských řemesel, kde vystoupí také
naše Vlašanky. O týden později, v neděli 14.
července, bude zajisté plno na chatě U Lípy, kde
pořádají myslivci svoji slavnost, na které nabízejí
svoje speciality. Následující pátek 19. 7.
uspořádají hasiči na hřišti SK noční soutěž
v hasičském sportu. Koncem měsíce nás čeká
největší kulturní akce roku Anenské slavnosti.
Letos se bude konat v prostorách okolo kulturního
domu ve dnech 26.-28.7. Program a prodej
občerstvení
zajišťuje
jako
každý
rok
Bohuslavický Oříšek, materiální zabezpečení má
na starost obec Bohuslavice. Přeju všem
pořadatelům hojnost návštěvníků a veselou
zábavu. V červenci budou probíhat žně, takže
zemědělci ať mají příhodné počasí a hojnou
úrodu.
Všem přeju pohodu, radostnou dovolenou, ale i
trošku té vody z nebes.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 27. 6. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Karin Herudková a Radek Kotzur, konstatuje,
že na dnešním 5. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 11 členů obecního zastupitelstva.
Omluveni: MVDr. Martin Ostárek, Ing. Tomáš Gruň, Prof. RNDr. Radek Kučera, Ph. D. , Petr Kubík
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Pavel Staněk a Ing. Jiří Kocián, Ph. D. zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 5/1 a) schválilo:
Program 5. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 5/1 b) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Karin Herudkovou a Radka Kotzura za členy návrhové komise, Ing. Pavla
Staňka a Ing. Jiřího Kociána, Ph. D. za ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 5/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–V. 2019. Celkové příjmy za 01-05/2019 činily 12.253.542,18 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 16.698,44 Kč, zůstatek z roku 2018 ve výši
12.707.449,49. Celkové příjmy vč. financování za 01-05/2019 činily 24.977.690,11 Kč. Celkové
výdaje za 01-05/2019 činily 9.914.770,66 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 5. 2019 byl ve výši
15.062.919,45 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 12.684.738,62 Kč a na účtu u ČNB
2.378.180,83 Kč.
usnesením č. 5/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 3/2019 bez výhrad.
usnesením č. 5/1 e) schválilo:
Opravu a vyčištění potoka dle předložené cenové nabídky.
usnesením č. 5/1 f) schválilo:
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 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Bohuslavice.
usnesením č. 5/1 g) schválilo:
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3132 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (orná půda) o výměře cca 12
m2.
usnesením č. 5/1 h) revokovalo:
Usnesení č. 2/1 q) z 2. jednání zastupitelstva obce Bohuslavice konaného dne 18. 12. 2018. Cenový
výměr č. 2/2018, stanovení ceny vodného a ceny za odvádění odpadních vod a roční sazby za
pronájem vodoměru.
usnesením č. 5/1 i) schválilo:
Cenový výměr č. 1/2019, stanovení ceny vodného a ceny za odvádění odpadních vod.
usnesením č. 5/1 j) schválilo:
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8015870/2, Bohuslavice, p. č. 2356/3,
KNN
usnesením č. 5/1 k) schválilo:
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.:IV-128016622 Bohuslavice, Bolatická, p. č. 3127, kNN
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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.-V. 2019.
č. 21/2 c) Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2018 ze strany
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí
Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2018.
č. 21/2 d)Zastupitelstvo obce Bohuslavice vzalo na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2018.
č. 21/2 e) Zastupitelstvo obce Bohuslavice vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska, IČ:
70951047 za rok 2018 a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2018.
č. 21/2 f) Žádost v rámci cíle 2 v projektu „Kotlíkových dotací“.
č. 21/2 g)Aktuální informace o investičních akcích obce, správě a opravách majetku obce
Bohuslavice.
č. 21/2 h)Přípravu záměru prodeje stavebních pozemků na parcele 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína.
č. 21/2 i) 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 j) Informaci o kontrole vodovodu a kanalizace v obci Bohuslavice z Ministerstva
Zemědělství České republiky.
č. 21/2 k)Možnost zavedení obecně závazné vyhlášky na omezení používání pyrotechniky v obci.
č. 21/2 l) Informace o kulturních akcích.
č. 21/2 m) Informace z jednání rady obce dne 15. 5. a 13. 6. 2019.
č. 21/2 n)Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Bolatice, vývod z R 22KV D. Benešov, vVN č. IE-12-8005443/SOBS VB-002.
Ověřovatelé usnesení:
Ing. Pavel Staněk
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Ing. Jiří Kocián, Ph. D.
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
V Bohuslavicích dne 27. 6. 2019

Z jednání rady obce Bohuslavice 2019
9. zasedání rady obce Bohuslavice dne 13. 6. 2019
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Informaci o realizovaných pracích za uplynulý měsíc.
Cenovou nabídku na svoz jedlých olejů a tuků v obci.
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Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právo stavby č. 8120069486
„Bohuslavice, Okružní, přeložka DTS, kVN“.
Problematiku a řešení vhodného omezení pyrotechniky v obci.
Povinnost komunálních politiků zveřejnit průběžné oznámení v souvislosti se zákonem č. 159/2006
Sb., O střetu zájmů.
Výběr daní za I. – V. 2019 a hospodaření obce k 31. 5. 2019.
Informace o kolaudačním řízení ulice Sluneční, reklamace povrchu ulice Školní, oprava ulice
Zahradní, ulice Na Svahu, kanalizace ulice Bolatická.
Aktuální informace Bezpečnost v obci.
Aktuální informace o stavu výběrového řízení, CAS pro SDH.
Návrh vyhlášení Záměru prodeje parcel na ulici Na Svahu.
Žádost o převod pozemku p. č. 2630/1 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o stavu parcel Kulturní dům.
Kulturní a sportovní akce v následujícím období: Farní zahrada, Anenské slavnosti, Fotbalové
utkání žen, Hasičská slavnost, Myslivecká slavnost, Farní tábor, Festival kultury a řemesel, účast
seniorek na „Třetím festivalu“ v Plzni.
Schválila:
Žádost o kácení stromů u ZŠ z důvodu výstavby ČOV.
Smlouvu o Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji v návaznosti trhu a řešení
výběrových řízení – oblast Hlučínsko.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE – 12 – 8004670/001 mezi obcí Bohuslavice
a ČEZ Distribuce a. s.
Uzavření smlouvy se společností Ekolamp.
Smlouvy na Pojištění movitých věcí – aktualizace.
Návrhy pro pořízení změny č. 1 Územního plánu - vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele.
Řád veřejného pohřebiště Bohuslavice.
Program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Cenovou nabídku na dodávku zemního plynu pro obec Bohuslavice na rok 2020.
Podmínky užívání a zapůjčení kontejnerového auta občanům.
Smlouvu o zajištění produkční činnosti v rámci Anenských slavností 2019.
Smlouvu o zajištění vystoupení na Anenských slavnostech 2019.
Dotaci na reprezentaci Senior klubu na „Třetím festivalu“ v Plzni.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Oprava komunikací
V průběhu měsíce června byla ukončena oprava ulice Zahradní. Byly instalovány nové obrubníky a
zhotoven nový asfaltový povrch. Před konečnou asfaltací se také opravily nefunkční ventily
vodovodních přípojek. Děkuji obyvatelům Zahradní za spolupráci při opravě a trpělivost v době
realizace. Opravily se také výtluky na zbývající části ulice Chuchelnické směrem k psímu hotelu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Obecní automobil Bonetti
Rada obce schválila podmínky poskytování služeb malým nákladní automobilem. Může být použit
na odvoz bioodpadu, na který máme kontejner o kapacitě cca 4,5 m3, odvoz suti a dovoz materiálu
kontejnerem o kapacitě cca 2 m3 a hmotnosti 1 t.
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Celková cena se skládá z několika položek a byla stanovena následovně:
přistavení a odvoz kontejneru (práce zaměstnance obce) – 300,- Kč
cena za 1 km jízdy – 15 Kč/1km
poplatek za skládku, buď zaplacen na místě objednatelem nebo přefakturován podle skutečné výše
obcí.
Objednání automobilu je možné telefonicky, osobně nebo e-mailem. Platba za služby bude po
vystavení faktury převodem na účet nebo v hotovosti do pokladny.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Školní rok je opět u konce a my jsme se potýkali ještě v posledních dnech s technickými problémy.
Naštěstí jsme stihli vytisknout vysvědčení. Poslední školní den si jej žáci odnesli domů. Bohužel nás
neminuly technické problémy v digitálním světě plném dat a programů, proto se omlouváme, ale
zprávu o hodnocení prospěchu a chování žáků a další informace spojené s koncem školního roku
poskytneme tentokrát výjimečně až v příštím zpravodaji.
Všem pedagogickým i správním zaměstnancům přeji zaslouženou dovolenou, dětem pohodové
prázdniny!
Upřímně děkuji za spolupráci Obci Bohuslavice i Závada, členům Klubu rodičů a školské rady.
Mgr. Gabriela Prchalová
Zajímavá návštěva
Dne 28. 5. docela dost pršelo, ale
nám to nevadilo, protože nás čekalo
velké
překvapení.
V hodinách
Prvouky jsme se zrovna učili o
včeličkách, a tak jsme byli moc rádi,
že nás manželé Gazdovi pozvali na
první stáčení medu. Dozvěděli jsme
se spoustu nových informací i
zajímavostí o životě včel, zkusili
jsme si odvíčkovávání pláství
žehličkou,
pozorovali
jsme
medomed i pastomed. Dokonce jsme
dostali ochutnat i čerstvý med.
Děkujeme
moc
manželům
Gazdovým za ochotu nám vše
předvést, odpovídat na naše zvědavé
dotazy i za výborný med.
2. A a Mgr. Zdeňka Birtková
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Opětovné setkání s babičkami
V pondělí 3. 6. za krásného letního počasí jsme
se opět vydali do Domova pro seniory pod
Vinnou horou v Hlučíně, kam jsme byli pozváni
na kácení májky a malování na chodníky. Pro
babičky a dědečky jsme si opět, jako v prosinci,
připravili vystoupení, tentokrát zaměřené na
pohádku.
Přednášelo se, zpívalo, hrálo. Vzali jsme s sebou
i tři žáky z 2.B., kteří program zpestřili hrou na
zobcové flétny a housličky.
Všem seniorům i personálu se vystoupení líbilo,
dostali jsme sladké odměny i pohoštění, švestkové buchty a džus, za což moc děkujeme. Vyzdobili
jsme krásnými a nápaditými kresbami chodníky, povyprávěli si o životě a všichni jsme si to moc
užili. Nakonec jsme se ujistili, že se za nějaký čas opět spolu sejdeme.
Žáci 2.A a 2.B. Zdeňka Birtková a Barbora Stuchlíková

Mateřská škola
A jsou tady opět prázdniny
Do naší mateřské školky chodilo v roce 2018/2019 85 dětí a v mateřské škole Závada bylo 26 dětí.
Během školního roku jsme pro děti vytvořili nápaditý a zajímavý program se zaměřením na ctnosti.
V dnešní uspěchané době se děti učily trpělivosti, odvaze, spolehlivosti, silné vůli, zvídavosti,
spravedlivosti, tvořivosti, pracovitosti……
Školka se zapojí do soutěže o „Mateřskou školu 2019“ – „Jsme jeden tým, jedna školka“.
Vybrali jsme si oblast Příroda mezi námi a máme záhonky, o které pečují děti, chodíme do přírody,
prací jsme se zapojili do Dne země, máme Hmyzí hotel, chodíme krmit zvířata….
Do školky za námi jezdilo divadlo „Beruška“, jezdili jsme na kurz plavání, lyžování. V MŠ byly
kroužky angličtiny, flétny, logopedie a tanečky pod vedením manželů Davídkových. Měli jsme
sportování na podzim, karneval, dětský den a další akce Klubu rodičů – za to maminkám,
seniorkám a učitelkám patří VELKÝ DÍK, jezdili jsme na výlety, s dětmi na zmrzlinu. ….
Aby naše práce byla kvalitní, chodíme se vzdělávat a školit.
To vše ale by nebylo, kdyby nebyla spolupráce s oběma Obecními úřady a se školou. Moc děkujeme
za milý a vstřícný přístup paní Mgr. Gabriele Prchalové, a díky taky paní ekonomce Mileně Buhlové
za vše. Přeji všem odpočinek přes prázdniny a těšíme se na září.
Za celý kolektiv mateřské školy Oznerová Zuzana

Školní družina
Konec školního roku jsme završili akcí společnou s rodiči, a to našim tradičním Večerem
s družinkou.
V pátek kolem 18 hodiny jsme se sešli u naší školy, kde jsme si nechali věci na přespání a noční
mlsání. Když jsme se všichni setkali, vyrazili jsme k myslivecké chatě, kde jsme se dosytosti
vyřádili, a to nejen děti, ale i rodiče. Opékali jsme párky, klobásky, maršmelouny, ale i řízky.
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Zastříleli jsme si ze vzduchovek na terče a
plechovky, sjížděli jsme naší oblíbenou hliněnou
skluzavku (letos nepršelo, tak nebyla blátivá),
zahráli jsme si míčové hry, zaskákali v pytlích,
přes lano a také prozkoumávali okolí.
Po všech těchto zážitcích jsme se společně
přesunuli do naší školy, kde jsme se rozloučili
s rodiči, a noc patřila nám. Kreslili jsme obrázky a
psali vzkazy všem třídám, které jsme rozdávali při
nočním hledání školních strašidel. Asi jsme byli
hodní, protože jsme na žádná strašidla nenarazili.
Noční pohádka s hodováním dobrot, které pro nás rodiče připravili, nás unavilo natolik, že jsme
hned usnuli. První vlaštovky se vzbudily o půl sedmé ráno – rekord za celé roky – vždy se stávalo
před šestou. Posnídali jsme a hurá na úklid a balení. Podle názorů dětí se akce líbila, a to moc a těší
se na další rok.
Chtěla bych tímto poděkovat spolku myslivců za
umožnění pobytu v areálu chaty, rodičům, že si
udělali čas na své děti a strávili s námi páteční večer,
tatínkům a rodinným členům za zázemí, které nám
připravili a hlavně dětem za úžasný rok ve školní
družince.
Těším se na vás všechny v novém školním roce 2019
– 2020.
Krásné, poklidné a sluníčkové prázdniny.
Zápisové dny do ŠD budou: Pondělí 26.8.2019
Úterý

9:00 – 12:00

13:30 – 17:00

27.8.2019 10:00 – 12:00
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková

Keramika
V druhém pololetí školního roku 2018 –
2019 probíhal v naší škole kroužek
keramiky pro žáky druhých tříd.
Kroužek navštěvovalo 11 dětí. Vytvářeli
jsme výzdobu na velikonoce, svátek
maminek a tatínků, ale také výrobky dle
fantazie a návrhů dětí. Zkoušeli jsme, co
se dá vše z hlíny vytvořit a co se
nepovede když… Obtiskovali jsme
předměty do hlíny a vytvářeli misky,
košíčky jsme dělali z kupiček a také
nádoby na různé předměty. Naše největší práce byla cedule „Vítejte“ na naše domovy.
Poslední keramiku jsme měli 6.6., kde jsme si vše rozdali a pak jsme si udělali společné hezké
odpoledne s dobrotami. Už jsme plánovali, co budeme vyrábět příští školní rok.
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Děti byly velmi šikovné, kreativní, se spoustou nápadů. Byla radost s nimi pracovat. Moc děkuji za
jejich energii a už nyní se neumím dočkat na naše tvoření.
Karin Herudková

Sport
SK Bohuslavice
Skončila sezóna 2018–2019, kterou jsme odehráli v I. B třídě skupině „B“. Poslední zápasy soutěže
byly značně rozdílné. První červnové utkání sehráli naši hráči ve Strahovicích a v prestižním derby
jsme zvítězili 1 : 0. Další zápas byl vyloženě smolný. Na domácí půdě jsme prohráli s ne vždy
čestně bojujícím soupeřem ze Šilheřovic 0 : 1, když jsme neproměnili šance na několik zápasů.
Poslední utkání sehráli naši hráči na půdě vítěze soutěže Slovanu Ostrava, porážku 7 : 3 nebudu
komentovat. Po loňském pátém místě jsme se posunuli o dvě příčky výš a skončili „na bedně“.
Béčko v posledních zápasech porazilo Strahovice i Chuchelnou stejným poměrem 2 : 1.
V posledním zápase s Darkovičkami jsme prohráli na domácím hřišti 2 : 4. Oproti minulé sezoně
došlo k posunu v tabulce a naše mužstvo skončilo na pěkném 5. místě. Bohužel pokračuje krize u
dorostu, který hrál společně s Hatí. S pouhými dvěma výhrami za celou sezonu skončili na
posledním místě. U žáků došlo k mírnému zlepšení a po loňském posledním místě se posunuli o dvě
příčky výš na 6. místo.
Děkuji všem hráčům za snahu a trenérům za neocenitelnou práci pro naší obec. Zejména děkuji
odcházejícímu trenéru I. mužstva panu Romanu Kubišovi a končícímu vedení „B“ Daliboru
Vitáskovi a Vlastíku Vitáskovi. Samostatný hold patří skvělým fanouškům. Bohužel jsme přišli o
nejvěrnějšího z nich, pana Leo Koslowského, který nečekaně zemřel před posledním zápasem a
bude nám všem velmi chybět. Uznání patří také všem, kteří se bez nároku na odměnu podílejí na
přípravě hřiště, výstroje, údržbě areálu a dalších nezbytných služeb pro chod klubu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Muži „A“ – I. B třída sk. B
1.

Slovan Ostrava⇧

26

16

5

5

77:48

53

Muži „B“ - okresní soutěž III. třída

2.

Strahovice

26

14

5

7

62:49

47

1.

Bolatice "B"

26

21

0

5

134:49

63

3.

Bohuslavice

26

13

5

8

49:36

44

2.

Závada

26

17

3

6

90:47

54

4.

Klimkovice

26

12

6

8

56:49

42

3.

Dolní Benešov "B"

26

13

7

6

79:57

46

5.

Kozmice

26

13

2

11

49:49

41

4.

Bělá

26

13

5

8

68:45

44

6.

Ostrava - Jih

26

11

5

10

72:53

38

5.

Bohuslavice "B"

26

13

3

10

71:61

42

7.

Darkovice

26

10

6

10

51:47

36

6.

Strahovice "B"

26

12

5

9

63:62

41

8.

Hať

26

9

9

8

47:52

36

7.

Sudice

26

12

4

10

84:86

40

9.

Krásné Pole

26

10

4

12

53:61

34

8.

Štěpánkovice "B"

26

10

8

8

76:59

38

10.

Řepiště

26

10

4

12

44:53

34

9.

Kozmice "B"

26

11

4

11

64:75

37

11.

Velké Hoštice

26

10

2

14

33:49

32

10.

Darkovičky "B"

26

9

7

10

54:66

34

12.

Šilheřovice

26

9

4

13

46:57

31

11.

Chuchelná "B"

26

8

2

16

45:70

26

13.

Chuchelná

26

6

8

12

31:39

26

12.

Šilheřovice "B"

26

6

2

18

45:89

20

14.

Velká Polom⇩

26

4

5

17

39:67

17

13.

Darkovice "B"

26

5

3

18

43:100

18

14.

Hať "B"

26

3

5

18

43:93

14

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 319

Červenec 2019

Stránka | 10

Dorost – okresní přebor
1.

Raduň "A"

18

17

0

1

70:20

51

2.

Slavkov

18

14

1

3

68:21

43

3.

Vítkov

18

12

1

5

46:33

37

4.

Litultovice

18

11

0

7

73:36

33

5.

Vávrovice

18

9

2

7

69:38

29

6.

Bolatice

18

6

5

7

23:40

23

7.

Kylešovice

18

5

0

13

23:44

15

8.

Malé Hoštice

18

4

3

11

27:65

15

9.

Píšť

18

2

2

14

34:75

8

10.

Bohuslavice

18

2

0

16

21:88

6

Žáci – okresní soutěž 1 + 7
1.

Pustá Polom

14

12

1

1

88:30

37

2.

Malé Hoštice

14

11

1

2

98:22

34

3.

Strahovice

14

10

0

4

58:38

30

4.

Oldřišov

14

7

1

6

78:49

22

5.

Dobroslavice

14

5

2

7

39:43

17

6.

Bohuslavice

14

3

2

9

27:55

11

7.

Šilheřovice

14

2

2

10

34:77

8

8.

Píšť

14

1

1

12

36:144

4

Fotbalové utkání - ženy
I letos jsme byli vyzvání farností Dolní Benešov a Zábřeh na fotbalové utkání, které se odehrávalo
23.6.2019 na hřišti v Zábřehu.
Jednalo se již o sedmý ročník,
kde se utkali kněží Ostravskoopavské diecéze a chlopů
z Kolovratu. Nechyběly ani
utkání dětí, a to již ze školky až
po starší žáky. Náš tým se
tohoto utkání účastnilo po
druhé – odveta.
Pod vedením naší trenérky Míši
jsme se scházely jednou týdně
na hřištích, kde jsme poctivě
trénovaly. Hrály jsme 5+1.
V loňském roce jsme prohrály
4:2. Letos jsme si stanovili
pravidla a to věk 30+. Mladší
nebereme – ty nám to kazily
(naše holky ne, ale protihráčky) a jely jsme si to užít.
V prvním poločase jsme inkasovali dva rychlé góly, v druhém poločase jsme remízovali 2:2. Měli
jsme prodloužení na pět penalt, kde ani jedno družstvo neproměnilo. Po domluvě obou týmů jsme
přijali remízu, hlavní je se zúčastnit, pobavit, a to nejen sebe.
Moc děkujeme farnosti Dolní Benešov za pozvání na tuto krásnou akci, naší trenérce za pevné
nervy, hlavně úžasnému a početnému fanklubu, našemu panu faráři a také starostovi za fandění a
povzbuzování. Nesmím zapomenout na naše rodiny, které to naše řádění také zvládly.
Děkuji hlavně našim Věčným juniorkám, že do toho šly, za chuť a energii, kterou do toho
investovaly. A ženy už se těším na další zápas, bude brzy.
Hrdá členka Věčných juniorek
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SDH Bohuslavice
Zase je tu konec sezóny a my se můžeme pochlubit, jak nám celá sezóna 2018/2019 šla. Ukončení a
vyhodnocení celé ligy se konalo v Bobrovníkách dne 16.6. Děti bojovaly v disciplínách štafetě
požárních dvojic a požárním útoku.
Začnu mladšími žáky. Celkem soutěží 9 dětí, jak ze školky, tak i z mladších žáků základní školy.
Letos bojovaly ze všech sil a snažily se sejít na každou soutěž. Celé jejich nadšení se promítlo ve
výsledcích - 6. místo v Hlučínské lize a zároveň postup na Okresní kolo o Pohár starosty
v Kyjovicích, která se konalo 22.6. Postupovalo jen prvních pět družstev, ale vzhledem k tomu, že
tým z Děhylova se soutěže nechtěl zúčastnit, tak los padal na náš mladý tým a mladí neodmítli. Na
krajském kole v Kyjovicích utržili 10. místo z 16. družstev.
A teď něco o starším týmu. Tým čítá 7. starších žáků. Se sehranou sestavou to dotáhli na medailové
pozice. Za Hlučínskou ligu se celkově umístili na 1. místě s počtem 89 bodů a samozřejmě tak
získali postup na okresní kolo do Kyjovic. Zde změřilo své síly pět nejlepších družstev z Hlučínské
ligy, pět z Mladecké a pět z Opavské v disciplínách štafeta požárních dvojic a požárním útoku.
Starší žáci i přes únavu z dlouhé cesty a drobné chyby vyhráli 3. místo a tím i postup na krajské kolo
„O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“ ve Velkých Hošticích, které se uskuteční 31.8.
Takže máme dva měsíce na vypilování chyb ve štafetě 4 x 60 a požárním útoku. Držte nám palce.
Touto cestou bych chtěl poděkovat dvěma novým vedoucím, kteří v loňském roce v říjnu
absolvovali kurs vedoucího mládeže. Je to Jiří Lasák a Silvie Ďurinová.
Přeji jim pevné nervy a mnoho úspěchu.
Vedoucí kolektivu mládeže Petr Kubík
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – červenec 2019
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

ST

3.7.2019

Svátek
sv.
apoštola

PÁ

5.7.2019

Slavnost sv. Cyrila a 8:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
Metoděje

SO

6.7.2019

NE

7.7.2019 14. neděle v mezidobí

Tomáše, 18:00 Za Annu Dominikovou, rodiče, tchána a živou rodinu

7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o dar
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou
živou rodinu
6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Za + Roberta Veverku, manželku a 3 zetě a za živou rodinu

ST

10.7.2019

18:00 Za Josefa Forgače při příležitosti 30. výročí úmrtí; za +
rodiče a sourozence

PÁ

12.7.2019

18:00 Za + Leo Dominika, rodiče a bratra a živou rodinu

SO

13.7.2019

7:00 Za Antonii Mašíkovou, manžela a duše v očistci
6:45 Za + Ernu Kocurovou k 10. výročí úmrtí, + manžela, +
příbuzné s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

NE

14.7.2019 15. neděle v mezidobí

ST

17.7.2019

18:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání a za + maminku a + rodiče Ševčíkovy

PÁ

19.7.2019

18:00 Výroční rekviem za Josefa Haleckého

21.7.2019 16. neděle v mezidobí

6:45 Za + Alfonse Menschika k nedožitým 80. narozeninám, za
+ rodiče Menschikovy a Kindlovy a za živou rodinu

NE

9:30 Za Josefa Benka k 20. výročí úmrtí, za Marii Zatykovou
k nedožitým 70. narozeninám, za + rodiče z obou stran

9:30 Za živé a zemřelé farníky
ST

24.7.2019

18:00 Na poděkování za 75 let života s prosbou za + manžela
a rodiče

PÁ

Památka sv. Jáchyma a
26.7.2019
Anny

18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o dar
zdraví pro celou rodinu; za + manželku, rodiče a
sourozence

SO

27.7.2019

7:00 Za Aloise Vitáska při příležitosti nedožitých 90 let, dva
syny a rodiče z obou stran

NE

28.7.2019 17. neděle v mezidobí

PÁ

2.8.2019

6:45 Za živé a zemřelé Anny z Bohuslavic
9:30 Za + rodiče a živou rodinu
18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

4.8.2019 18. neděle v mezidobí

9:30 Na poděkování za 60 let života s prosbou za živou
a + rodinu Heisigovu a Blokšovu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2019
Fojtíková Ervína
Heisig Heinz
Křižáková Edeltrauda
Veverka Martin
Trösterová Bohumila
Hanke Petr
Odvody Vojtěch
Šremer Anna
Kocur Erhard

Tomíček Jan
Moslerová Alžběta
Štefaňák Štefan
Scheffcziková Krista
Kocurová Markéta
Stoczek Jan
Lišková Ursula
Kučerová Kristina
Pohanka František

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Omlouváme se tímto p. Marii Gajdové, která měla v blahopřání pro jubilanty ve zpravodaji na
měsíc červen 2019 chybně uvedeno jméno Markéta.
Marie Miková

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