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Vážení spoluobčané,
v pátek 1. listopadu jsme si připomenuli památku
Všech svatých a vzpomenuli na naše zemřelé,
počasí bylo typicky „dušičkové“ a při návštěvě
hřbitova jsme pěkně vymrzli.
Letošního 17. listopadu si připomeneme 30 let od
Sametové revoluce. Třicet let představuje život
jedné a půl generace. Generace, která prožívá
celý svůj život v demokratické společnosti. O
demokracii se vyjádřil jeden státník, že je
nejlepším ze špatných způsobů vlády. Je to
zřejmě pravda, protože ne vždy se všechno
podařilo a daří. Přesto je nepochybné, že tak
dobře jako žijeme v současnosti, jsme se nikdy
neměli. My, kteří velmi dobře pamatujeme dobu
front na všechno možné, všemožných zákazů,
nesmyslného oslavování pochybných výročí,
omezování volného cestování, bychom zejména
neměli zapomínat a připomínat mladším, že
svoboda a demokracie není samozřejmostí.
V říjnu se konalo další jednání zastupitelstva
obce a rady obce. Dokončila se výměna svítidel
v obci. Pokračovalo také „Mistrovství obce
v plnění kontejnerů na zelený odpad“, byly
odvezeny 23krát a odvezlo se téměř sto tun
biologického odpadu.
Přestože máme podzim, uskutečnila se celá řada
kulturních, sportovních a společenských akcí.
Zástupci klubu seniorů se ve dnech 3. až 5. října
zúčastnili celostátního setkání v Plzni. V sobotu
5. 10. se konal 2. ročník soutěže TFA – železný
hasič. Uskutečnila se pouť po opavských
kostelích. Naše Schola se představila na setkání
v Oldřišově. Po sedmi letech vystoupil, a velmi
úspěšně, také náš chrámový sbor na přehlídce
sborů Hlučínska v kostele v Hněvošicích.
V sobotu 19. října jsme v obecním domě přivítali
23 nových občánků Bohuslavic. Pěkný kulturní
doprovod předvedly děti z mateřské školy a
slečna Markéta Prchalová. Krásné počasí bylo
na krmášovou neděli a spolu s výborným
pohoštěním umocnilo přátelskou atmosféru
setkání všech přítomných po mši svaté.
[Zadejte text.]

V závěru měsíce se konal výlov Špakovského
rybníka, který sledovalo mnoho občanů a
zejména děti a mládež ze školy a školky.
V pondělí 28. října jsme oslavili 101. výročí
vzniku republiky. Říjnové počasí bylo bez větších
teplotních výkyvů a průměr se pohyboval mezi
patnácti a dvaceti stupni. Teprve koncem měsíce
se ochladilo a několik posledních rán bylo pod
bodem mrazu. Srážky, někdy i celodenní a
vydatné byly zejména v první dekádě měsíce. Ve
zbývajících dnech převažovalo slunečné počasí.
V průběhu listopadu se bude opravovat povrch
ulice Bolatické a Chuchelnické.
Klub rodičů při ZŠ připravuje na pátek 8. 11. pro
děti Uspávání broučků a vítání sv. Martina
s lampionovým průvodem. Poslední listopadovou
sobotu a následnou neděli můžete zhlédnout
místními i lidmi z širokého okolí hodně
navštěvovanou, výstavu perníků, tentokrát
s tématikou „Kouzlo a vůně perníků – Ladovská
zima“. Protože se bude jednat o první adventní
víkend, rozsvítíme v sobotu 30. listopadu
Vánoční strom Bohuslavic. První adventní neděli
je pro zájemce připraven koncert v kostele, kde
vystoupí Silesia Brass Quintet, na který jste
všichni srdečně zváni. Za přípravu všech
společenských akcí děkuji organizátorům.
Mlhavá rána, sychravé dny i ostré podzimní
slunce jsou spolu s barevným listím a holými
větvemi stromů součástí tohoto ročního období.
Přeju nám všem pohodu, zdraví a zklidnění.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 13. zasedání rady obce Bohuslavice dne 17. 10. 2019
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Schválila:
Zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Podání žádosti o vybudování přechodu pro chodce na ulici Opavské na křižovatce ulic Opavské
s Bolatickou.
Program 7. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace stavby „Zvýraznění začátku obce
Bohuslavice na silnici III/46819“.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Povrch
cyklotrasy 6096 Bohuslavice.
Kupní smlouvu na dodávku cisternové automobilové stříkačky mezi obcí Bohuslavice a THT
Polička, s. r. o.
Dotazníkové šetření obyvatel ulice Polní k posouzení funkce zpomalovacích prahů.
Obnovu webových stránek obce.
Zřízení facebookové stránky obce.
Prodloužení smlouvy na VPP.
Bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Informaci o realizovaných pracích. Oprava povrchu ulice Školní, vyčištění potoka.
Realizaci opatření vyplývajících z kontroly vodovodu a kanalizace.
Informaci o volbách do školské rady při ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Akceptaci akce Podpora výměny kotlů v obci Bohuslavice, okr. Opava.
Výběr daní za I. – IX. 2019 a hospodaření obce k 31. 9. 2019.
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2019.
Informaci o dlužnících za odpady a vodu.
Přípravu aktualizace ceníku obce za pronájmy a služby.
Přípravu rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2020.
Informace o jednání stavební komise a finančního výboru.
Informace opravách a investičních akcích: prodloužení ulice Na Svahu, čištění a oprava potoka,
Polní cesty Bohuslavice, Obecní dvůr Bohuslavice, bezpečnost v obci, rekonstrukce veřejného
osvětlení, nákup CAS.
Přípravu směny pozemků na Družstevní a odkoupení části pozemku p. č. 802.
Informace o stavu převodu parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec
Bohuslavice.
Informace o stavu převodu parcel ze Státního pozemkového úřadu na obec Bohuslavice.
Prodej parcely pozemku p. č. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Výroční zprávu ZŠ a MŠ za školní rok 2018/2019.
Informace z oblasti kultury a sportu.
Realizované akce: Barevný podzim 27. 9. 2019 u kulturního domu. Závod TFA 5. 10. 2019 náves
před kulturním domem. Setkání schol 5. 10. 2019 v Oldřišově. Setkání chrámových sborů
v Hněvošicích 13. 10. 2019 v 15.00.
Připravované akce: Kalendář obce na rok 2020.
Všechny body byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 31. 10. 2019 od 18.00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Prof. RNDr. Radek Kučera Ph. D., Ing. Tomáš
Hruška konstatuje, že na dnešním 7. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů obecního
zastupitelstva. Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Jan Manusch, Lukáš Pašek, zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 7/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Prof. RNDr. Radka Kučeru Ph. D. a Ing. Tomáše Hrušku za členy
návrhové komise, Jana Manusche a Lukáše Paška za ověřovatele zápisu z 7. zasedání zastupitelstva
obce Bohuslavice.
usnesením č. 7/1 b) schválilo:
Program 7. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 7/1 c) schválilo:
Měsíční odměnu členu zastupitelstva panu Vlastimilu Vitáskovi ve výši 700,- Kč za měsíc od 1. 11.
2019.
usnesením č. 7/1 d) schválilo:
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojky na stavebních
parcelách ulice Na Svahu.
usnesením č. 7/1 e) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–IX. 2019. Celkové příjmy za 01-09/2019 činily 25.975.281,83 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 55.848,33 Kč, zůstatek z roku 2018 ve výši
12.707.449,49Kč. Celkové příjmy vč. financování za 01-09/2019 činily 38.738.579,65 Kč.
Celkové výdaje za 01-09/2019 činily 18.518.089,29 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2019 byl ve
výši 20.220.490,36 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 15.472.918,53 Kč a na účtu u
ČNB 4.747.571,83 Kč.
usnesením č. 7/1 f) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2019 bez výhrad.
usnesením č. 7/1 g) schválilo:
Dofinancování nákladů na pořízení nové cisternové stříkačky v hodnotě 7.719.800,- Kč včetně DPH
z rozpočtu obce ve výši 3.969.800,- Kč
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usnesením č. 7/1 h) schválilo:
Vyhlášení záměru směny části pozemků p. č. 2324 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína majitele pana
Jiřího Ostárka cca 5 m2 a části pozemků p. č. 2181/5 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína v majetku obce
Bohuslavice cca 10 m2.
usnesením č. 7/1 i) schválilo:
Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 1554/15 o výměře 805 m2, p. č. 1554/16 o výměře 805 m2,
p. č. 1554/17 o výměře 805 m2 a p. č. 1554/18 o výměře 785 m2 vše v k. ú. Bohuslavice u Hlučína
(vše orná půdy) na ulici Na Svahu pro výstavbu rodinných domů za minimální cenu 900,-Kč/1 m2
včetně DPH.
usnesením č. 7/1 j) schválilo:
Žádost Dětské rehabilitace Hlučín, Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín o poskytnutí pravidelného
finančního příspěvku na pobyt občánků obce Bohuslavice v denním stacionáři Hlučín ve výši
7.000,- Kč na měsíc a občana.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Oznámení o úmrtí zastupitele pana Antonína Štefka.
č. 21/2 b) Slib nového člena obecního zastupitelstva pana Vlastimila Vitáska.
č. 21/2 c) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 21/2 d) Informaci o příjmu daní v roce za období I. - IX. 2019.
č. 21/2 e) Stav přípravy rozpočtu na rok 2020.
č. 21/2 f) Aktuální informace o investičních akcích obce, správě a opravách majetku obce
Bohuslavice.
č. 21/2 g) Informaci o pozemcích. Převod pozemku p. č. 578/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (pod
podiem) z ÚZSVM na obec Bohuslavice. Převod pozemku p. č. 1555 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína v majetku České republiky do majetku obce. Příprava záměru odkoupení části
pozemku p. č. 802 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína
č. 21/2 h) Informace z jednání rady obce dne 14. 8. 2019.
č. 21/2 i) Informace o kotlíkových dotacích.
č. 21/2 j) Informace o kulturních a společenských akcích.
Ověřovatelé usnesení:
Jan Manusch v. r.

Lukáš Pašek v. r.

Mgr. Pavel Dominik v. r.
starosta

Bc. Andrea Matýsková v. r.
místostarostka
V Bohuslavicích dne 31. 10. 2019

Další informace
Prodej obecních pozemků
Obec Bohuslavice bude nabízet ke koupi pozemky k výstavbě rodinných domů na prodloužené ulici
Na Svahu na parcele 1554/10. Jedná se o 4 parcely o výměře cca 800 m2. Minimální cena je 900,Kč za 1 m2. Podrobné informace budou zveřejněny ve výzvě na webových stránkách obce nebo je
získáte na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Investiční akce
Veřejné osvětlení
V průběhu měsíce října byla dokončena výměna světel v naší obci. Výměna byla realizována podle
projektu v rámci dotačního programu EFEKT. Cílem je zlepšení osvětlení obce, snížení energetické
náročnosti a omezení světelného smogu celé soustavy v obci. Rozmístění nových svítidel bylo
instalováno podle vypracované projektové dokumentace. Na některých sloupech nebyla umístěna
světla, protože podle propočtu je osvětlení dostatečné. Byly také odstraněny staré sodíkový výbojky.
Přesto již nyní víme, že některá místa budeme muset doplnit a vyměnit zbývající světla, která
projekt nezahrnul. Nejdříve musí dojít k přeměření funkčnosti nové soustavy a vyhodnocení
projektu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Oprava komunikace Bolatická
V úterý 5. listopadu začala oprava ulice Bolatická v úseku od křižovatky s ulicí Dolní po konec obce.
Odfrézuje se povrch vozovky, instalují se nové obrubníky a položí se nový asfaltový koberec.
V místech, kde to bude možné se nechají stávající nové obrubníky. Musí však být zachován spád
vozovky. Samozřejmě se budeme snažit vyhovět požadavkům, ale ne všechno je technicky možné.
Část od křižovatky Opavská se nebude opravovat, protože se nejdříve musí vybudovat nová
kanalizace. Prosím obyvatelé opravované ulice o trpělivost v průběhu prací, které by měly být
dokončeny do poloviny prosince. Práce bude provádět firma SILNICE MORAVA.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Oprava povrchu cyklotrasy Chuchelnická
Obec získala dotaci z Moravskoslezského kraje na opravu povrchu Chuchelnické. Cesta se bude
opravovat od objektu bývalé haly až k začátku lesa. Projekt se netýká odbočky k psímu hotelu.
Provede se vyčištění vozovky a položení dvou vrstev asfaltobetonu. Průměrná šířka zůstane
zachována. Pro lepší provoz se počítá s vybudováním několika výhyben. Opravu bude provádět firma
SWIETELSKY. Práce začnou ve druhé polovině listopadu a v prosinci by mělo být dílo dokončeno.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Geošifra
Ve čtvrtek 3. října 2019 se hoši 9. třídy zúčastnili
soutěže Geošifra. Tato soutěž proběhla na Střední
průmyslové škole stavební v Opavě. Žáci plnili
jednoduché úkoly z geodézie, měřili vzdálenost,
převýšení, četli z mapy a plnili další úlohy. Soutěže se
zúčastnilo 35 pětičlenných týmů ze 12 základních škol.
Naše týmy se umístily na 7. a 9. místě. Děkujeme všem
žákům
za
vzornou
reprezentaci
školy.
Mgr. Karla Poštulková
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Dopravní výchova v Hlučíně
Dne 27. 9. 2019 jela naše třída 3. A do Hlučína, kde se
uskutečnilo netradiční vyučování dopravní výchovy.
Nejdříve nás pan školitel seznámil s pravidly a
chováním chodců a cyklistů v silničním provozu.
Výuku zpestřil různými příklady z praxe. Po svačince
následovalo pouštění videí reálných situací a praktická
výuka s policistkou na dětském dopravním hřišti.
Seznámili jsme se s dopravními značkami. Poté jsme se
rozdělili do dvou družstev na chodce a ty, co jezdili na
koloběžkách. Museli jsme všichni dodržovat pravidla
silničního provozu. Velmi nás to bavilo a už se těšíme
na příští rok.
3. A a Mgr. Zdeňka Birtková
Vycházející žáci
a „volba budoucího povolání“
Měsíc říjen byl velmi bohatý na akce pro
vycházející žáky zaměřené na volbu budoucího
povolání. Absolvovali návštěvu úřadu práce,
exkurzi v Armatury Group a.s. a veletrh
povolání.
V úterý 1. 10. 2019 navštívili žáci 9. ročníku
Informačně poradenské pracoviště pro volbu
povolání při Úřadu práce v Opavě, kde se
uskutečnila beseda o volbě povolání. Zde
získali návod a informace, jak správně vybrat
směr své budoucí profese. Zároveň si zkušebně
vyplnili dotazník zájmů, z jehož závěrů zjistili, zda mají schopnosti a dovednosti realizovat se ve
zvoleném oboru. A ti žáci, kteří o svém budoucím povolání stále nemají jasno, si alespoň udělali
představu o tom, pro jakou práci mají předpoklady.
Ve středu 23. 10. se naši deváťáci rozjeli do Dolního Benešova za účelem návštěvy místní firmy
Armatury Group a.s. Akci podpořila MAS Hlučínsko v rámci projektů „Místní akční plán
vzdělávání pro Hlučínsko východ II a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II –
Exkurze do místních firem.“ Vycházející žáci se tak na vlastní oči přesvědčili o tom, co obnáší
některé strojírenské profese, navštívili různá oddělení firmy včetně výrobní haly vybavené
moderními CNC stroji.
Po zajímavé exkurzi v Dolním Benešově jsme se hned následující den rozjeli do Opavy, kde se
konal v místní víceúčelové hale dvoudenní Veletrh povolání. Zde se žáci setkali se zástupci mnoha
středních škol a učilišť a získali informace o možnostech a podmínkách studia. Veletrhu se také
zúčastnili zástupci firem, které se školami spolupracují a osobně účastníky veletrhu seznámili s
využitelností některých oborů v praxi.
Hodně štěstí, milí deváťáci, ať si vyberete správně …!
Mgr. Andrea Kupková, výchovná poradkyně
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Co dělají geodeti?
V úterý 15. 10. 2019 jsme měli návštěvu ze SPŠS v Opavě. Pan
učitel Patočka a jeho žáci nám přišli ukázat „Co dělají geodeti?“.
Práce geodeta je rozdělena na dvě důležité části, měření v terénu a
zpracování měření v kanceláři. Geodet provádí odborné geodetické
práce, zpracovává výsledky terénních prací a vytváří dokumentaci.
Zaměřuje a vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice
pozemků a staveb.
Žáci 8. a 9. třídy se v průběhu jedné hodiny seznámili s
bezpilotním systémem - dronem, pomocí kterého se získávají
snímky pro tvorbu ortofotek. Zkusili si zaměřit a vytyčit pozemek
podle stavebního výkresu a na totální stanici si změřili délku hodu
míče. Totální stanici obsluhovali dva žáci, kdy jeden ovládal
samotnou stanici a prováděl měření, zatímco druhý se pohyboval
na pozici bodu, který stanice zaměřuje. Druhý byl vybaven tyčí tzv. výtyčkou s odrazným hranolem,
od kterého dochází k odrazu paprsku zpět do totální stanice.
Žáci si odnesli mnoho zajímavých informací.
Mgr. Karla Poštulková
Sběr papíru
Dne 10. 10. 2019 proběhl první sběr papíru v tomto školním roce.
Celkem žáci nasbírali a přinesli 3 364 kg papíru. Do sběru se zapojilo
36 žáků. Nejlepších dvacet sběračů, kteří budou mít v součtu
z podzimního a jarního sběru nejvíce kilogramů, pojede v květnu na
výlet. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili a pomáhají tak
chránit životní prostředí. Následující sběr papíru proběhne na jaře.
Proto neváhejte a sbírejte již nyní! Nic není ztraceno, stále můžete
bojovat o své místo na výlet! Těšíme se na vaši účast!
Mgr. Martina Radošovská, Mgr. Karla Poštulková

Mateřská škola
Divadlo Beruška
Děti v mateřské škole přivítaly podzim již tradičně
pohádkou. Do školky za námi přijelo známé divadlo
Beruška, které si i nové děti okamžitě oblíbily. Divadélko
pro děti připravilo představení o zvířátkách, které žijí v lese
a o tom, jak se připravují na zimu. Během příběhu se děti
zábavnou formou dozvěděly, jak by se k sobě měli, nejen
zvířátka, hezky chovat. Dětem se pohádka velmi líbila, a už
nyní se těšíme na další návštěvu divadélka a na to jakou
pohádku si pro nás na příště připraví.
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Podzimní sportování
V pátek 27. 9. uspořádal Klub rodičů při MŠ ve
spolupráci s Mateřskou školou již tradiční sportovní
odpoledne nejen pro naše nejmenší. Pro děti byly
nachystané zajímavé úkoly, při kterých jsme využili
podzimní plody, které nám příroda v tomto období
nabízí.
Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení. Děti si tuto akci užily, o čemž svědčí
hojná účast. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této
akce.
Kolektiv MŠ

Sportovní klub Bohuslavice
SK Bohuslavice
Mizérie ve výkonech našeho áčka pokračovala i v závěrečné části sezony. Z pěti zápasů jsme
dokázali zvítězit pouze s posledním celkem Darkovic a po polovině soutěže se nacházíme na
sestupové příčce. Doufejme v úspěšnější jaro a záchranu v soutěži.
SK Bohuslavice – Darkovice

4:0

Krásné Pole - SK Bohuslavice

6:1

SK Bohuslavice – Slavoj Rychvald

1:4

Sokol Hať - SK Bohuslavice

5:1

Meteor Strahovice - SK Bohuslavice

6:5

Béčko doplatilo na fakt, že několikrát hrálo ve stejném termínu s áčkem a projevil se nedostatek
hráčů. Výsledky byly střídavé a před posledními dvěma zápasy patří našemu mužstvu 7. místo.
Spartak Chuchelná „B“ - SK Bohuslavice „B“ 0 : 3
SK Bohuslavice „B“ - Šilheřovice „B“

1:5

SK Bohuslavice „B“ – FC Dolní Benešov „B“ 1 : 4
FK Darkovičky „B“ - SK Bohuslavice „B“

5:0

Žáci již svoji soutěž dohráli a po polovině utkání jim patří předposlední místo.

TFA O Pohár Obce Bohuslavice, hasičský silový víceboj
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal pod záštitou starosty obce váženého pana Mgr. Dominika
soutěž v disciplínách TFA „O pohár obce Bohuslavice“.
Soutěž byla rovněž podporována z dotace Moravskoslezského kraje, který poskytnul větší část
finančních prostředků na nákup technického vybavení - třímetrové bariery a žíněnky - a částečné
pokrytí provozních nákladů soutěže.

Listopad 2019

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 323

Stránka | 10

Ráno před soutěží to vypadalo beznadějně, docela vydatně pršelo. Před startem prvního závodníka
ale pršet přestalo, vysvitlo sluníčko a pěkně nám svítilo až do vyhlašování vítězů, kdy se zase dalo
do deště.
Na náročné promočené trati, postavené jako část trati, na které se běhají mezinárodní závody
„těžkého kalibru“ se předvedlo 23 borců, z toho 2 ženy a tři dorostenci. Závodníci startovali jeden
po druhém a díky výtečné práci traťových komisařů to jelo jak na drátkách. Na trati byla vypsána
premie za nejrychlejší transport figuríny (mrtvola) po trati. Figurína o váze 80 kg se na trati dlouhé
40 m pořádně pronesla a důkladně prověřila fyzické i morální síly každého hasiče. Pro většinu
závodníku bylo nemožné překonat třímetrovou dřevěnou barieru nacucanou vodou bez pomoci
žebříku, ale pár borců barieru přelezlo i bez podpory, mezi nimi i náš David Pašek.
Jak to dopadlo? Petr Tešnar z SDH Horní Lhota byl opět nejlepší a odvezl si „Putovní pohár obce
Bohuslavice“ a pohár za první místo v kategorii muži. Prémii za nejrychlejší transport figuríny
získal ostřílený mezinárodní šampion z Krakowa - Marcin Zdieblo.
V ženách bylo pořadí následující: 1. Nikol Steffek SDH Bohuslavice, 2. Klára Křefka SDH
Darkovice
Muži: 1. Petr Tešnar Horní Lhota, 2. Adam Lukáš Šilheřovice, 3. Jan Koterec Darkovice, 4. David
Pašek Bohuslavice, 8. Jiří Pašek Bohuslavice
Muži 35+: 1. Marcin Zdieblo PSP Zory Polsko, 2. Mirek Hanel Darkovice, 3. Tomáš Goldenstein
Bobrovníky, 8. Adam Ryš Bohuslavice.
Dorost: 1. Michal Jelínek Rajhrad, 2. Matyáš Ďurina Bohuslavice, 3. Adam Pašek Bohuslavice
Celkové výsledky můžete vidět na facebooku - TFA Bohuslavice.
Po vyhodnocení výsledků závodníkům předali ceny Antonín Blokša, předseda SDH a Jan Manusch,
velitel zásahové jednotky.
Celá soutěž byla vydatně podporována nadšeným obecenstvem, které již z loňska vědělo „o co jde“
a dokázalo výkony závodníků na trati náležitě ocenit.
Děkujeme za podporu obci, Moravskoslezskému kraji, sponzorům, pořadatelům i ctěnému
obecenstvu za podporu a samozřejmě správci sportovního areálu za zapůjčení stupňů vítězů.
Tak příští rok znovu! Ing. Adam Ryš
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Podzimní bazar – výměna věcí zdarma
V sobotu 12. října proběhla v banketce Kulturního domu akce „Podzimní bazar - výměna věcí
zdarma“. Občané Bohuslavic a okolních obcí přinesli to, co jim doma leželo bez užitku a někomu
dalšímu by mohlo udělat radost. Na oplátku si sami mohli také zdarma odnést cokoliv, co se jim
líbilo. Smyslem nebylo přinést hodně věcí, stačil jediný kousek, ale v dobrém stavu. A protože věcí
bylo opravdu hodně, odnést cokoliv si mohli i ti, kteří zrovna na výměnu neměli co poskytnout.
Vyměnilo se krásné oblečení (šaty, kalhoty, trička, zimní bundy, kabáty, dětské oblečení), knihy,
bižutérie, kosmetika, kuchyňské potřeby, dekorace, hračky, aktovky, kabelky, boty a mnoho dalšího.
Upřímná radost každého, kdo si domů odnášel něco „nového“ byla nesmírně milá a přinášela radost
všem. Všechny věci, které v našem bazaru nenašly nového majitele, byly předány do dobročinného
bazaru v Opavě a rozdány potřebným lidem.
Podzimní bazar měl za úkol přivést každého z nás k osobnímu zamyšlení nad důsledky spotřebního
života, který vedeme, nad obrovským denním plýtváním všemi zdroji, které máme v současné době
k dispozici, nad blahobytem, který dosud nezažila a pravděpodobně už nezažije žádná další
generace!
Neziskovou dobročinnou akci v naší obci už podruhé uspořádali občané Bohuslavic, kterým není
lhostejná budoucnost a zdraví našich dětí, vnoučat a všech, kteří přijdou po nás.
Děkujeme obci za poskytnutí prostoru pro uspořádání akce. Za podporu a pomoc při organizaci akce
mockrát děkujeme paní místostarostce Andree Matýskové. Díky patří také všem milým účastníkům
akce.
Za občanskou iniciativu „Jde to jinak“ organizátorky Petra Višnická a Šárka Štefková

Což tak zrobit pořádek na dědině – říjen 2019
I na
podzim se občané
Bohuslavic
zapojili
do celorepublikové
dobrovolné
akce
Ukliďme svět! Ukliďme
Česko! V sobotu
19.
října
2019
se
sešlo celkem 16 dětí a 24
dospělých. Slunečné
počasí nám přálo a
úklidová
akce
byla zároveň příjemnou
procházkou
v přírodě. Trasy úklidu
vedly
ulicí Bolatická kolem
lihovaru, ulicí Kozmická a dále lesem až k pískovně, po hlavní cestě k Závadě, ulicí Lipová,
cestou kolem psího hotelu a také kolem rybníků mezi Bohuslavicemi a Dolním Benešovem.
Všechny trasy byly zakončeny na Hrádku v Závadě, kde jsme se sešli spolu se sousedy ze Závady,
kteří se stejně jako my zapojili do této dobrovolné akce. Na Hrádku bylo pro všechny
připraveno malé občerstvení – čaj, pivo a špekáčky. Děti obdržely diplomy pro nejlepší uklízečku a
nejlepšího uklízeče a od obce Závada na ně čekala také sladká odměna. Celkem jsme nasbírali přes
40 pytlů s odpadem (sklo, plasty, gumoasfalt, oblečení, pneumatiky).
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Všem dobrovolníkům patří naše obrovské DÍKY! Děkujeme zejména mladým hasičům a hasičkám
ze Sboru dobrovolných hasičů z Bohuslavic v čele s Petrem Kubíkem za jejich aktivní účast a
neocenitelnou pomoc při sběru pytlů a odvozu rodičů s dětmi z Hrádku. Velké dík patří rodičům,
kteří vzali své nejmenší děti a vydali se i s kočárky na tuto nelehkou trasu úklidu. Srdečně děkujeme
MVDr. Martinovi a Ireně Ostárkovým za sponzorský dar v podobě špekáčků. Panu faráři
Vojtěchu Janštovi děkujeme za jeho nezištnou podporu a zapůjčení várnice, aby náš čaj zůstal teplý
i do podvečerních hodin. Obci Bohuslavice děkujeme za pytle. Děkujeme také obci
Závada, zejména paní starostce Andrei Lorkové a hasičům za velmi příjemnou spolupráci,
velkou podporu celé akce, likvidaci odpadu, odměny pro děti a milé setkání na Hrádku! Na další
akci s vámi se už teď moc těšíme. Děkujeme také naším rodinám za jejich podporu a aktivní účast
na přípravách akce. Ještě jednou velký dík vám všem, byli jste úžasní.
Za celý tým občanské iniciativy „Jde to jinak“ Veronika Kretková a Petra Višnická

Bohuslavky – Plzeň
Ve dnech 3. - 5. října jsme
vyjeli reprezentovat obec
na akci „Třetí festival“,
kterou každoročně pořádá
mezigenerační
a
dobrovolnické
centrum
TOTEM v Plzni. Celkem
se zúčastnilo 17 vybraných
souborů z celé republiky.
Pod názvem Bohuslavky
jsme se představili se
svým
tanečním
vystoupením
nejprve
venku
na
Busking
festivalu
(festival
v ulicích) a druhý den
v hlavním
programu
festivalu v TOTEMU.
Ukázaly jsme v Plzni, jak u nás tančí „Havajky“ s „Boky jako skříň“ a ještě si u toho zpívají „Trnky
brnky“. Stihly jsme i nesmírně zajímavou prohlídku Plzeňského pivovaru, historického centra města
Plzeň a radnici. Zavzpomínaly jsme také, při podepisování kondolenční knihy, na Karla Gotta.
Mockrát děkujeme za finanční podporu Moravskoslezskému kraji, naší obci Bohuslavice a hlavně
pořadatelům celé akce za perfektní organizaci. My Bohuslavky jsme už ostřílené tanečnice, ale
takového festivalu jsme se zúčastnily poprvé. Náramně jsme si všechno užily a doufáme, že se
budeme moci zúčastnit i příštích ročníků.
Taneční soubor seniorek Bohuslavky
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – listopad 2019
ST

6.11.2019

17:00 Za Karla Obrusníka, rodiče Kociánovy a Diehlovy

PÁ

8.11.2019

17:00 Za Josefa Placka, rodiče Veverkovy, + příbuzné a duše v
očistci

SO

9.11.2019

Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

NE

10.11.2019 32. neděle v mezidobí

ST

13.11.2019

Památka sv. Anežky
České

7:00 Za + Gabrielu a Roberta Bočkovy a živou rodinu
6:45 Za živé a zemřelé myslivce
9:30 Za živé a zemřelé farníky
17:00 Za Aloise Ostárka, manželku a zetě

PÁ

15.11.2019

17:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu; za + otce a rodiče
Kocurovy

SO

16.11.2019

7:00 Za Alfréda Birtka, manželku a syna

17.11.2019 33. neděle v mezidobí

6:45 Za + Marii Nevřelovou, manžela, rodiče a sourozence
z obou stran

NE

9:30 Za Jana Theuera, bratra, rodiče z o. s. a za živou rodinu
ST

20.11.2019

17:00 Za Marii Mašíkovou k 10. výročí úmrtí, za + manžela
Karla, + sourozence a rodiče z o. s. a vnuka s rodinou

PÁ

22.11.2019 Památka sv. Cecílie

17:00 Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

SO

23.11.2019

7:00 Za + rodiče a za živou rodinu

NE

24.11.2019

ST

27.11.2019

17:00 Za Rudolfa Nevřelu, živou a + rodinu

PÁ

29.11.2019

17:00 Výroční rekviem za Miroslava Pchálka

SO

30.11.2019 Svátek sv. Ondřeje

7:00 Za + manžele Plačkovy, vnuka Robina, + příbuzné a
živou rodinu

Slavnost Ježíše Krista
Krále

6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Za Vilemínu Manuschovou, manžela a + příbuzné

6:45 Za Kláru Nevřelovou, Gerharda Lischku, Josefa Hradila
a duše v očistci

NE

1.12.2019 1. neděle adventní

PO

2.12.2019

17:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

4.12.2019

17:00 Za manžele Štefkovy k nedožitým 90. a 85.
narozeninám, za + příbuzné s prosbou k Panně Marii
za dar zdraví pro živou rodinu do dalších let

ST

9:30 Za Terezii Kocurovou, Elišku Kocurovou a duše
v očistci
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci listopadu 2019
Dominik Benedikt
Miketa Oldřich
Václavková Irena
Šebestíková Hilda
Krieblová Anastázie
Hoferek Tomáš

Ostárková Irena
Kocurová Irena
Breuerová Hildegarda
Šimoník Vladimír
Klemens Zdeněk

Všem 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. 323 – listopad 2019 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. listopadu 2019.
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