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Vážení spoluobčané,
první prázdninový měsíc započal stejně vysokými
teplotami jako v červnu, ale na konci první dekády se
ochladilo a k nárůstu nad tropickou třicítku došlo až
ve druhé polovině měsíce. Nejvyšší teploty nad 35
stupňů byly na odpustovou neděli a následné pondělí.
Bohužel pokračoval srážkový deficit. Pršelo pouze
několikrát, zejména poslední dny měsíce přišly
silnější přeháňky. Teplé počasí uspíšilo letošní žně,
takže skoro všechno obilí je již sklizeno. V červenci
jsme zaznamenali jednu nepříjemnou událost. Ze
středy 24. na čtvrtek 25. uhynulo na Špakovském
rybníku, snad z důvodu nedostatku kyslíku, velké
množství ryb. Rybáři ihned instalovali čeřič vody,
který by měl podobné situaci zabránit.
V červenci to v naší obci a okolí opravdu žije. První
neděle patřilo náměstí v Hlučíně festivalu kultury a
řemesel, kde nechyběly naše Vlašanky a prodej
výrobků z Halfarovic farmy. O týden později byla
opět po roce „dočasně neprůjezdná“ ulice
Chuchelnická. Důvod - tradiční myslivecká slavnost
se zvěřinovými specialitami, která každý rok sčítá
hojný počet jak domácích hostů tak přespolních. Obě
akce se konaly za příjemného letního počasí.
Následující pátek se zapojili hasiči, kteří pořádali
další ročník nočních závodů v rámci Noční hlučínské
hasičské ligy. Na hřišti SK soutěžilo více než 20
družstev mužů i žen v požárním útoku. Ze začátku
trošku sprchlo, ale to návštěvníkům ani soutěžícím
nevadilo, zejména, když se mohli dobře občerstvit.
Vyvrcholením byly opět Anenské slavnosti. Ty jsou
vždy spojeny s výstavou v kulturním domě. Letošní
byla ve znamení oslav 100 let farnosti Bohuslavice.
Celkové pojetí a nápaditost výstavy s aktivním
zapojením přilákaly velké množství návštěvníků.
Bohuslavický Oříšek připravil třídenní bohatý
program. Začalo se páteční diskotékou, v sobotu byl
hlavním vystoupením program skupiny Naboo Band.
V neděli si přišly na své všechny generace.
Vystupovala dechovka Jablunkovanka a mažoretky
z Dolního Benešova. Následoval program pro děti.
Moderátorem celého odpoledne byl Bořek Slezáček.
Ten také spolu se svými hosty v hlavním vystoupení
zazpíval
muzikálové
melodie.
Následovalo
vyhodnocení občanů za reprezentaci a přínos pro
obec.
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Vyvrcholením a doslova třešinkou na dortu pak bylo
vystoupení travesti skupiny Divoké kočky. Náročný
víkend symbolicky zakončila dešťová přeháňka,
která jako by chtěla naznačit „už toho bylo dost“. Za
všechny akce měsíce velmi DĚKUJI všem
pořadatelům ze spolků, pracovníkům obce a panu
faráři.
V červenci se dokončila ulice Zahradní dosypáním
hlíny, kačírku a dosetím trávy. Posekaly se travnaté
plochy v obci, zejména špatně dostupné plochy
okolo potoka a jeho přítoku za suchým poldrem.
Provedla se pravidelná revize dětských hřišť v obci.
Vzhledem k nedostatku srážek se pravidelně
zalévaly nově vysazené stromy.
V srpnu se bude konat zasedání rady obce a
zastupitelstva.
Bohuslavický Oříšek chystá na pátek 9. 8. letní kino
s promítáním filmu Po čem muži touží. V srpnu
zahajují fotbalová družstva nový ročník soutěží, na
který jste srdečně zváni. První utkání sehraje naše
„ačko“ již v neděli 11. 8. na domácím hřišti
s Řepištěm. Pěší pouť do Hrabyně se uskuteční
v sobotu 17. srpna. Zahrádkářská slavnost se bude
konat ve stejný den u chaty na Kozmické. Táborák
na točně připravují rybáři na poslední pátek v srpnu.
Letos se budou opět konat rybářské závody na
Špakovském rybníku. Bohuslavický rybářský spolek
je pořádá v neděli 1. září.
Do druhého prázdninového měsíce nám všem přeji
krásné a klidné dny.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
6. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 29. 8. 2019 v 18,00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Na zasedání Vás srdečně zvu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Ocenění občané při Anenských slavnostech
Dárce krve
Daniel Buhla – čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček – 311 bezpříspěvkových odběrů
Šachy
Tadeáš Kriebel - vítězství na Akademickém mistrovství světa v šachu 2018 v Aracaju, uhrání druhé
normy mezinárodního velmistra, třetí místo v české šachové extralize družstev a šesté místo na
Mistrovství ČR 2019.
SDH – TFA – nejtvrdší hasič přežije
David Pašek – vzorná reprezentace obce a sboru dobrovolných hasičů na domácí i mezinárodní
úrovni. Mistrovství Evropy TFA v Německu – kategorie M 18 vynikající 7. místo, TFA Slovakia –
kategorie M 18 – 2. místo
Ing. Adam Ryš – vzorná reprezentace obce a sboru dobrovolných hasičů na domácí i mezinárodní
úrovni. Mistrovství Evropy TFA v Německu – kategorie M 55 stříbrná medaile za 2. místo
Veřejné osvětlení
Leonard Křižák – za dlouhodobou (46 let) a obětavou práci pro obec, údržba veřejného osvětlení
Mažoretky
Zuzana Miketová a Markéta Faiková – Zuzana a Markéta se už druhým rokem věnují
mažoretkovému sportu v oddíle EXCELENT D. Benešov. V loňském roce se zúčastnily jako
nejmladší LITTLEKADETKY Mistrovství ČR, kde se umístily na 1. místě v kategorii
MINIFORMACE. Markéta Faiková vybojovala titul Mistryně ČR v kategorii sólo.
Letos děvčata reprezentovaly naší obec na Mistrovství Evropy v Chorvatsku. Zde vybojovaly titul
Mistryně Evropy v kategorii MIX, spolu s ostatními kadetkami EXCELENT. Tímto postoupily na
Mistrovství světa v Praze, které se uskuteční v srpnu. Držme palce celému oddílu EXCELENT.
Kolektiv – Hokejový klub Buldoci
HC Bohuslavice vyhrály jednoznačně základní část celého ročníku AHL v sezóně 2018/2019 s 21
výhrami z 23 utkání v celé soutěži. V následné Play Off – tzv. nádstavby AHL soutěže se dostali až
do finále, kde ale bohužel podlehli Kravařím 5:3. Nejlepší střelec se stal Kocur Jakub.
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Prázdniny jsou už v polovině, děti dávno zapomněly na známky i vysvědčení, nicméně jsme
tentokrát nestihli z technických důvodů koncem června podat zprávu o prospěchu a chování žáků.
Proto to nyní napravíme. V tomto školním roce pracovalo v naší ZŠ celkem 18 učitelů, 2 asistentky
pedagoga, 2 vychovatelky šk. družiny, 2 vyučující náboženství a celkem 12 správních zaměstnanců.
Ve škole o prázdninách opět probíhají úpravy a rekonstrukce. Tentokrát jsme byli nuceni
zrekonstruovat zázemí pro učitele, neboť jsme stále se rozrůstající kolektiv a místa je málo. Bude
také upraven prostor pro 2. oddělení družiny. Konkrétní informace o umístění a provozu budou
zveřejněny na webu školy.
Ve druhé půli prázdnin již zahájíme přípravy na nový školní rok, a to jak pečlivým úklidem školy,
tak přípravami dokumentace a organizačních záležitostí.
Věřím, že žáci i učitelé na chvíli zapomněli na školní povinnosti a užívají prázdnin a dovolené. V
měsíci srpnu bude přerušen provoz mateřské školy. Děkuji všem učitelkám MŠ pod zodpovědným
vedením ved. učitelky Z. Oznerové a provozním zaměstnancům MŠ za práci v tomto šk. roce a přeji
všem pohodovou dovolenou.
Informace o umístění žáků
9. třída
Umístění podle okresů
Chlapci

Dívky

Celkem

Opava

4

3

7

Ostrava

3

1

4

Bruntál

1

-

1

Okres

Umístění podle oborů
Chlapci

Dívky

Celkem

Obor s maturitou

5

3

8

Obor s výučním listem

3

1

4

Obor

Umístění podle typu školy
Obor
Gymnázium

Chlapci

Dívky

Celkem

-

-

-
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Střední umělecká škola

-

-

-

Střední odborná škola

5

3

8

Střední odborné učiliště

3

1

4

Ostatní žáci přecházející na víceletá gymnázia
Rozmístění podle okresů
5. třída

Okres

7. třída

Celkem

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

Opava

-

-

-

2

2

Ostrava

-

-

-

-

-

Přehled o prospěchu a chování žáků ve šk. roce 2018 - 2019
PROSPĚCH

CHOVÁNÍ
Průměr PTU

ABSENCE

Třída

VYZ.

P.

N.

I.A

16

0

0

1,05

6

0

0

385

I.B

15

0

0

1

8

0

0

679

II.A

16

1

0

1,13

8

1

0

518

II.B

15

3

0

1,16

8

2

0

679

III.

23

3

0

1,25

7

3

0

982

IV.

16

6

0

1,32

15

0

0

864

V.

18

8

0

1,38

22

2

0

965

VI.

16

8

0

1,43

14

5

2

904

VII.

11

12

0

1,65

19

3

6

1322

VIII.

4

16

0

1,78

10

0

0

921

IX.

2

10

0

2,01

7

1

0

782

Celkem:

152

67

0

1,37

124

17

8

9001

NTU DTU

VYZ=
vyznamenání
P = prospěl

PTU = pochvala třídního učitele

N = neprospěl

NTU = napomenutí třídního učitele
DTU =
učitele

důtka

třídního

Celková
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Nový školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8:00
pro žáky 2. – 9. třídy v sále KD.
Prvňáčci se svými rodiči jsou srdečně zváni do obřadní síně OÚ v Bohuslavicích v 9:00, kde
proběhne slavnostní uvítání žáků a poté návštěva třídy ve škole a seznámení s programem na první
školní týden.
Mgr. Gabriela Prchalová

Školní družina
Upozornění pro rodiče, kteří mají zájem o přihlášení dítěte do školní družiny.
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

Setkání dětí na Prašivé
První červencové pondělí jsem se účastnil Diecézního setkání dětí v areálu Kamenité ve Vyšních
Lhotách. Spolu s dalšími rodiči a dětmi z Bohuslavic, Strahovic, Chuchelné, Bělé a Závady jsme
autobusem dorazili do cíle, kde slunce celý areál již řádně rozpálilo. Alespoň nám to připomnělo
téma celého setkání, které znělo: „U pramene živé vody“. Na dopolední program a mši s otcem
biskupem dorazily stovky dětí, rodičů a prarodičů ze všech koutů, dokonce i z Polska a Slovenska.
Odpolední výšlap na vrchol Malé Prašivé a následné plnění dvou desítek úkolů s tématikou vody
nás všechny velice obohatil. Nejen opálením od slunce, které hřálo opravdu extrémně silně, ale
hlavně o zamyšlení, jak s vodou často nakládáme. Zvláště v posledních letech, kdy nám slabé a
nevyrovnané sněhové nadílky s rychlejším nástupem letních teplot nestačí doplňovat zásoby
podzemních vod a pramenů. (viz. publikace Vyhodnocení sucha na území České republiky 2015,
Předběžná zpráva sucho 2018 vydané Českým hydrometeorologickým ústavem ČHMÚ). Děti
vychováváme k tomu, aby vodou neplýtvaly a zdůrazňujeme jim její význam pro život. V dospělosti
občas přestáváme tyto rodičovské rady praktikovat, protože začínáme měřit často jen penězi a ne
rozumem. Zaujala mne myšlenka jednoho z hostů: „K vodě, k té naší vodě, které máme zatím
dostatek, kterou máme měřeno penězi velice levnou, k té tekutině bez které nevydržíme déle jak pár
dnů,… tak k ní jsme ztratili pokoru a úctu.“ Položme si jednoduché otázky, na které si můžeme sami
odpovědět. „Jak nakládám s vodou? Dělám něco pro její dlouhodobou udržitelnost? Zalévám
zahrádku i vodou zachycenou ze střechy domu, garáže či pergoly? Mohu nechat vsakovat část této
vody na svém pozemku nebo ji jen nechám odtéct do kanálu? Mohu si dovolit vyměnit starou
toaletu za úspornou? Jsem schopen se nad tím vším vůbec zamyslet??? Pokud ano, pak bychom si
možná v budoucnu nemuseli odpírat napouštění bazénů, mytí aut či zalévání zahrad nebo vymýšlet
jiná omezení spotřeby vody, např. v podobě vyšších výdajů za vodné a stočné.
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Vrátím-li se zpět k setkání na Prašivé, vzpomenu ještě vyluštěnou tajenku, která byla cílem dětí po
absolvování jednotlivých stanovišť: „BEZ VODY NENÍ ŽIVOT“.
Ing. Staněk Pavel

Zápis RC Myška v Bohuslavicích na školní rok 2019-2020
Zápis proběhne v KULTURNÍM DOMĚ
ve středu 4. září v 15:30 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových
skupinek:
(od 6 týdnů do 6 měsíců) (6 měsíců do 1 roku)
(od 1 roku do 5 let).
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny
říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu,
zvířátka atd.
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a
zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny tel. 605 866 906

SDH Bohuslavice
Hasiči informují
V neděli 23. 6. 2019 za velmi pěkného počasí proběhla na hřišti SK denní soutěž v požárním sportu
XXVII. Ročník ,,Memoriál Rudolfa Šebestíka“. Soutěže se účastnilo 16 družstev z toho 3 družstva
žen. V kategorii muži se na 1. místě umístily po druhé za sebou Vrbice s časem 14,93 na 2. místě
Svoboda s časem 15,34 a na 3. místě Bělá s časem 15,37. Naše družstvo mužů se umístilo s časem
23,15 na 11. místě. V kategorii ženy se na 1. místě umístila po třetí za sebou Závada s časem16,80
na 2. místě Markvartovice s časem 18,89 a na 3. místě Píšť s časem 23,82.
Dále v pátek 19. 7. 2019 od 21,30 hodin, za umělého osvětlení proběhla na hřišti SK noční soutěž
v požárním sportu, která je zařazena do Noční Hlučínské hasičské ligy. Soutěže se účastnilo 35
družstev z toho 10 družstev žen. V kategorii muži se na 1. místě umístil Svinov s časem 15,11 na 2.
místě Tošodry s časem 15,12 a na 3. místě Děhylov s časem 15,45. V kategorii ženy se na 1. místě
umístily Malé Hoštice s časem17,69 na 2. místě Svinov s časem 17,98 a na 3. místě Závada s časem
17,99. Naše družstvo mužů se umístilo s časem 29,04 na 21. místě.
Děkujeme všem soutěžícím za pěknou prezentaci požárního sportu, všem sponzorům za podporu,
sportovnímu klubu za poskytnutí areálu a všem divákům za přízeň.
Všechny zveme dne 5. 10. 2019 od 10 hodin před kulturní dům na II. Ročník soutěže TFA.
Za SDH Jan Manusch
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11. ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již pojedenácté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli 7.
července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska.
V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská dechová hudba Bolatice, Hlučíňanka,
Slezská kapela a Dolbend, folklorní soubor Vlašanky a taneční soubory Bolatické seniorky, Vřes,
Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady a mažoretky MK Ballerisimo Hlučín.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit
paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty,
výrobky pletené z papíru apod. Ochutnat mohli např. domácí kozí sýry, bramboráky, regionální pivo
a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci
toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků městu Hlučín a Sport a
kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení
prodejních stánků a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok
opět na viděnou!
Lenka Osmančíková
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – srpen 2019
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

PO

5.8.2019

18.00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

7.8.2019

18:00 Za + Stanislava, Gabrielu a Terezku Mičkovy k 10. výročí
úmrtí s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

PÁ

9.8.2019

18:00 Za + Huberta Rončku k nedožitým 80.narozeninám, rodiče
z obou stran, za rodinu Stuchlíkovu a za živé a + příbuzné
s prosbou o ochranu Panny Marie

SO

10.8.2019

Svátek sv. Vavřince

NE

11.8.2019

19. neděle v mezidobí

ST

14.8.2019

Památka sv. Maxmiliána 18:00 Za Alžbětu Fichnovou k nedožitým 80. narozeninám,
Marie Kolbeho
za + manžela s prosbou o ochranu PM pro živou rodinu

ČT

15.8.2019

Slav. NANEBEVZETÍ 18:00 Za Viléma Blokschu, + příbuzné s prosbou o zdraví
PANNY MARIE
a Boží požehnání pro živou rodinu

PÁ

16.8.2019

18:00 Za Hildegardu Dudovou s prosbou o dar zdraví
Boží požehnání pro živou rodinu

SO

17.8.2019

7:00 Za Bertu Štefkovou a manžela, jejich syny, vnuka,
zetě, rodiče a živou rodinu

7:00 Za Alžbětu Latoňovou, manžela a zetě s prosbou
o Boží požehnání pro živou rodinu
6:45 Za Štěpánku Kociánovou a dva manžely
9:30 Za živé a zemřelé farníky

Svatba: Antonín Kretek a Kateřina Kučerová
6:45 Za + P. Kazimíra Poštulku a + misionáře
NE

18.8.2019

20. neděle v mezidobí

ST

21.8.2019

Památka sv. Pia X.

PÁ

23.8.2019

SO

24.8.2019

9:30 Za Günthera Manusche k nedožitým 80. narozeninám,
+ rodiče a tchána
18:00 Za Josefa Kocura a rodiče
18:00 Za Horsta Newrzellu k nedožitým 80. narozeninám,
dva syny a + příbuzné

Sv. sv.Bartoloměje, apoš.

7:00 Za Bernarda Benka, rodiče, + příbuzné a živou rodinu
6:45 Za Alžbětu Ohřálovou, manžela, za + příbuzné
a živou rodinu

NE

25.8.2019

21. neděle v mezidobí

ST

28.8.2019

Památka sv. Augustina

PÁ

30.8.2019

18:00 Za Ignáce Konečného, manželku, rodiče Cyrusovy
a zemřelou rodinu

SO

31.8.2019

7:00 Výroční rekviem za Jana Posledního

9:30 Za + kněze Vincence Hurníka, Karla Plačka, Augustina
Lischku, Klementa Fusse, Bedřich Dombka a Aloise Wyku
18:00 Za Aloise Hrušku, rodiče z obou stran a živou rodinu

6:45 Za živé a zemřelé farníky
NE

1.9.2019

22. neděle v mezidobí

9:30 Za Jana Kotzura, rodiče z obou stran, dva švagry
a dva bratry
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci srpnu 2019
Hoferková Eva
Königová Věra
Děkánková Ludmila
Kučera Roman
Kosková Judita
Zajíčková Hildegarda
Fuchsová Hildegarda
Fuss Günter

Szymiczková Alžběta
Burian Vlastimil
Štefek Jiří
Jurčíková Růžena
Hurná Věra
Kocur Vilém
Kocurová Kristina

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

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

553 659 075
553 659 064

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

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

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 320 – srpen 2019 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. srpna 2019.
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