Číslo 223

červenec 2011

Váţení spoluobčané,
v červnu přišlo do naší vesnice léto nejen podle kalendáře, ale i ve skutečnosti. Měli jsme si
moţnost uţívat krásných letních dní. Průtrţe a bouřky, které se v průběhu června vyskytovaly
v okolí, nás zasáhly aţ na samotném konci měsíce. Blesky a silný vítr, rozlomil několik stromů,
které musely být následně skáceny. Největší poškození bylo zaznamenáno na trafostanici a
přívodním vedení na konci obce směrem k Závadě. Krátkodobé sucho v průběhu června bylo
zaţehnáno dešti na konci měsíce.
U nás v Bohuslavicích se v měsíci červnu udála, zejména pro dříve narozené, v minulosti
naprosto nepředstavitelná, radostná událost. Rodačka z Bohuslavic sl. Kocurová, která ţije na
exotickém, dalekém Novém Zélandu, uzavřela v červnu v našem kostele Nejsvětější Trojice
v Bohuslavicích svatbu. Tato svatba v naší obci dokumentuje velké změny, které naše země
zaznamenala v ţivotě v posledních letech.
Všechny plánované a uskutečněné společenském akce v naší obci v měsíci červnu vyvolaly
značný zájem i ohlas občanů a byly dobře navštíveny. V červnu byly rovněţ s konečným
úspěchem ukončeny boje o udrţení našeho fotbalového „A“ muţstva v 1. A třídě krajského
přeboru a „B“ muţstva ve III. třídě okresní soutěţe. Jsem potěšen, ţe lepších výsledků oproti
minulosti dosahují i naši dorostenci a ţáci.
Na společenské akce budou bohaté i oba prázdninové měsíce. Můţeme se těšit na neděli
17. 7. 2011 na mysliveckou slavnost spojenou s výborným pohoštěním a zábavou v krásném
prostředí myslivecké chaty. V tutéţ neděli bude mít v Hlučíně určitě vysokou úroveň „Festival
kultury Hlučínska“, na kterém
nebude chybět náš folklórní
soubor Vlašanky a tentokráte i
„Buslavští“ výrobci perníků a
představitelé dalších rukodělných
řemesel. Na tomto festivalu
se v průběhu celého nedělního
odpoledne vystřídají účinkující z
dalších obcí Hlučínska a věřte, ţe
se bude na co dívat a co
poslouchat.
Vyvrcholením v posledním
červencovém týdnu, v sobotu
29. 7. a neděli 30. 7. 2011 bude uţ
tradičně
Anenská
slavnost
pořádaná
Bohuslavickým
Oříškem ve spolupráci s obcí
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Bohuslavice. Kaţdoroční samozřejmostí je výstava obrazů. V letošním roce bude vystavovat své
obrazy sl. Pavlína Janíková, studentka vysoké školy výtvarného umění, rodačka z Kobeřic, jejíţ
otec pochází z Bohuslavic. Vernisáţ výstav se uskuteční v pátek 29. 7. 2011 v 19 hod. v banketní
místnosti KD. V sobotu i v neděli si pak přijdou na své opravdu všichni, od dětí po seniory.
Plakáty a pozvánky se všemi informacemi na vyjmenované akce budou zveřejněny na
webových stránkách obce, budou vyvěšeny na plakátovacích plochách a hlášeny v místním
rozhlase. Všichni pořadatelé se těší na vaši hojnou účast, která bude pro ně tou největší odměnou
za námahu spojenou s přípravou a organizací těchto společenských akcí.
Do následujícího období přeji všem dětem nádherné prázdniny a dospělým krásnou
dovolenou.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Fotosoutěţ Bohuslavice
Kulturní komise při obecním úřadu Bohuslavice
uspořádala od 21. 12. 2009 do 20. 12. 2010
fotografickou soutěţ Bohuslavice 2009-2010. Soutěţ
byla rozdělena do čtyř ročních období – zima, jaro, léto
a podzim. Fotosoutěţe se zúčastnilo celkem 20
fotografů, kteří zaslali 189 fotografií. Zimní části
soutěţe se zúčastnilo 17 fotografů a zaslali 73 fotografií,
na jaro zaslalo 12 fotografů 56 fotografií, na letní část
soutěţe zaslalo 10 fotografů 34 fotografií a u poslední
části soutěţe - podzim, bylo 6 fotografů z 26
fotografiemi. Fotografie z kaţdého ročního období byly
zveřejněny na obecních internetových stránkách, kde
mohli všichni návštěvníci stránek oznámkovat kaţdou
fotografii známkou od jedné do pěti. Vítězem se stala
fotografie, která měla po ukončení hlasování nejvyšší
průměrnou známku.
Následně proběhlo hlasování o nejhezčí fotografii
Bohuslavic. Do finále postoupily fotografie ze všech
ročních období, které se umístily na 1. aţ 5. místě.
V zimní části soutěţe bylo toto pořadí: 1. Jakub Boček - známka 3,57 od 439 hlasujících,
2. Jiří Mika - známka 3,52 od 249 hlasujících, 3. Milan Šimoník - známka 3,49 od 223 hlasujících.
V jarní části soutěţe bylo toto pořadí: 1. Jiří Mika - známka 4,17 od 77 hlasujících,
2. Michaela Miková - známka 4,09 od 67 hlasujících, 3. Radim Heiduk - známka 4,08 od 104
hlasujících.
V letní části určili hlasující toto pořadí: 1. Milan Šimoník - známka 4,67 od 269 hlasujících,
2. Marie Viktorinová - známka 3,96 od 45 hlasujících, 3. Jiří Mika - známka 3,91 od 67 hlasujících.
Poslední, podzimní, část soutěţe: 1. Radim Heiduk - známka 4,29 od 73 hlasujících, 2. Radim
Heiduk - známka 3,91 od 69 hlasujících, 3. Radim Heiduk - známka 3,8 od 70 hlasujících.
Finálové výsledky: 1. Radim Heiduk - známka 3,4 od 97 hlasujících, 2. Jiří Mika - známka
3,27 od 89 hlasujících, 3. Radim Heiduk - známka 3,24 od 89 hlasujících, 4. Jiří Mika - známka 3,19
od 85 hlasujících, 5. Michaela Miková - známka 3,13 od 80 hlasujících.
Závěrečné vyhodnocení výsledků a předání cen všem vítězům bude provedeno na Annenských
slavnostech dne 31. 7. 2011. Obecní úřad děkuje všem fotografům za účast ve fotosoutěţi a hezké
fotografie, ale také všem hlasujícím, kteří svou aktivitou přispěli ke zdárnému průběhu fotosoutěţe.
Fotografie, které se umístily na 1. - 3. místě v jednotlivých částech soutěţe budou zveřejněny
v Bohuslavickém zpravodaji.
Leo Vitásek
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 13. 6. 2011 zabývala následující
problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 05/2011.
4. Daňové příjmy 05/2011, informace Finančního úřadu o kompenzaci „přeplacené obce“.
5. Poţadavky na změnu ÚP Bohuslavice a nový ÚP obce Bohuslavice.
6. Kontrola ČIZP ZŠ a MŠ Bohuslavice.
7. Schválení smlouvy o uţívání pozemku parc. č. 298 o výměře 409 m2 s uţivatelem Monika
a Milan Steffkovi.
8. Smlouva o budoucí kupní smlouvě s Ondřejem Bikem, průběţná 1719/1, 708 00 Ostrava
Poruba na prodej budovy č. p. 208, na pozemku parc. č. 629, pozemek parc. č. 628/1,
pozemek parc. č. 629, pozemku parc. č. 630/1 a pozemku parc. č. 2179/28 vše k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
9. Smlouva o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky „Dodávka
elektrické energie a zemního plynu obce sdruţené ve svazku obcí Sdruţení obcí
Hlučínska, jejich příspěvkové organizace a obchodní společnosti, ve kterých mají tyto
obce obchodní podíl“ - plná moc.
10. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektroodběru prostřednictvím jejich mobilního
svozu.
11. Ţádost o přivedení příjezdové cesty s inţenýrskými sítěmi k pozemku parc. č. 129, k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
12. Ţádost o přivedení příjezdové cesty s inţenýrskými sítěmi k pozemku parc. č. 470/2 k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
13. Ţádost a návrh p. Ericha Günthera na zajištění přístupu na pozemky na louce na tzv.
„Ţenichu“.
14. Investiční výstavba – stavby:
 Zateplení a stavební úpravy KD Bohuslavice, vyhlášení výzvy na centrální adrese,
určení komise pro výběr dodavatele, prohlídka stavby 16. 6. 2011, předání nabídek 30.
6. 2011 do 10.00 hod., 13.00 otevírání obálek, jednání hodnotící komise, informace o
jednání s fy Energy Benefit Centre a. s. Brno.
 Obecní dům Bohuslavice – veřejnosprávní kontrola na místě dne 6. 6. 2011, poţadavek
na opravu soupisů stavby a stavebních prací.
 Rekonstrukce chodníků v úseku kostel KD, předání vypracované dokumentace, na
výzvu se přihlásili p. Robenek a Kozlovský, vyhlášení veřejné výzvy na dodavatele.
 Komunikace „U Kovárny“, návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej přípojek
bude projednán vzhledem k ceně s majiteli stavebních parcel, následně budou sepsány
dohody s vlastníky sousedních parcel a vypracována výzva na výběr dodavatele.
 Přeloţka kanalizace, předány podklady pro vypracování projektu, parcela je zařazena
pro výstavbu RD ve výhledu – projednáno s vlastníkem. Vlastník parcely poţádal o
vypracování změny územního plánu obce.
 Místní rozhlas – oznámení o ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti o
přidělení dotace bude rozhodovat programový výbor MAS Hlučínsko15. 6. 2011.
 Sluneční – průběh prací, informace z kontrolních dnů.

Stránka 4 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 223

červenec 2011

 Doplnění dětských hřišť.
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, nabídka na výměnu oken a dveří ZŠ a MŠ Bohuslavice vč.
financování, rekonstrukce střechy spojovací chodby, oprava oplechování, oprava
přístupového schodiště.
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, zhodnocení stávající PD a EA fy ASA Expert Ostrava, nabídka
fy na přepracování EA a PD a nabídka fy ENERGY Benefit Centre a. s. Brno.
 Oprava povrchu komunikací.
 Nabídky VSEPE Energy – modernizace a úspory osvětlení ZŠ a MŠ Bohuslavice, KD
Bohuslavice, Hasičská zbrojnice.
 Dům seniorů - analýza seniorské populace v Bohuslavicích, zadávací dokumentace pro
výběr projektanta.
 Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci
Bohuslavice, zpracovatel Ekotoxa.
 Revitalizace toku Opusta II ř. 5,2 – 7,66, stavba č. 5733 zjišťovací řízení podle zákona o
posuzování vlivů na ţivotní prostředí.
15. Organizační věci:
Střet zájmů, zavedení centrálního registru evidenčních míst podle zákona o střetu
zájmů.
Odpověď předsedy vlády p. Petra Nečase na Prohlášení starostů.
Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitosti.
Informace o úhradě z vydobytých nerostů za 4. čtvrtletí 2010.
Dobrovolná sbírka na výstavě svatebních kytic, předáno Charitě Hlučín na charitativní
účely.
Deratizace kanalizace.
Výpověď sluţeb pevných linek GTS Novera, nabídka mobilních sluţeb Vodafone.
Analýza postojů, názorů a cílů zastupitelů v obcích do 3 tis. obyvatel.
4. ročník soutěţe „Obec přátelská rodině“.
Kulturní akce.
Program jednání obecního zastupitelstva.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Deratizace kanalizace v obci
Na ţádost některých občanů a po projednání v radě obce bude provedena deratizace
obecní kanalizace. Na realizaci byla vybrána firma Sluţby Havlický Opava. Návnada bude
zavěšena na vybrané vpustě do kanalizace tak, aby nebyla odplavena vodou. Následně bude
provedeno odborné vyhodnocení a příp. aplikovány další návnady. Zástupce firmy však
upozornil, ţe deratizace nezajistí úplné vyhubení neţádoucích potkanů a krys, zejména
v místech kde je nepořádek a potrava. Proto vás vyzývám ke společnému postupu. Do 15. 7.
2011 provést ve vlastním zájmu úklid a kontrolu moţného výskytu potkanů a krys a zamezit
přístup k moţné potravě. V případě zájmu je moţné se obrátit do 10. 7. 2011 na obec
s objednávkou deratizačního prostředku pro pouţití doma nebo v areálech firem. Po 15. 7.
2011 bude provedeno poloţení deratizačního prostředku.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Investiční výstavba v obci
Komunikace a infrastruktura na ul. Sluneční
Na konci obce směrem k Závadě realizuje obec uţ od loňského roku komunikaci
s infrastrukturou pro 5 nových rodinných domků. Po loňských problémech s únosností pláně
bylo provedeno vykufrování podloţí, do kterého byl zavezen těţký lomový kamen. Po této
úpravě byly realizovány inţenýrské sítě, doplněny další vrstvy podloţí dle upraveného
projektu. Následně byla provedena kontrola únosnosti pláně s dobrým výsledkem. Na takto
upravenou pláň byla uloţena geotextilie a konstrukční vrstvy komunikace. Poloţení obrubníků
a konečného asfaltobetonového povrchu bude dokončeno po výstavbě rodinných domků na
této nové ulici.
Stavení úpravy a zateplení Kulturního domu Bohuslavice
V měsíci červnu byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vyhlášena soutěţ
na stavbu „Stavební úpravy a zateplení Kulturního domu Bohuslavice“. Uchazeči měli termín
na předání nabídek do 30. 6. 2011. Hned tentýţ den bylo provedeno otevírání obálek, na které
bude následovat vyhodnocení předloţených nabídek. Výběr uchazeče a smlouvu o dílo bude
schvalovat obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 7. 7. 2011. Zahájení stavby bude
následovat bezprostředně po Anenských slavnostech.
Oprava povrchu na komunikaci „U Kovárny“
Byla vypracována projektová dokumentace na opravu povrchu této komunikace. Komunikace
bude opravena po realizaci přípojek z páteřních rozvodů inţenýrských sítí na podzim letošního
roku.
Rekonstrukce chodníků v úseku kostel – kulturní dům
Je vypracována projektová dokumentace a zaţádáno o vyjádření vlastníků inţenýrských sítí a
dotčených orgánů a organizací. Obec plánovala realizovat tuto opravu svépomoci a vyzvala
případné zájemce o práci. Na výzvu se však nikdo nepřihlásil. Z tohoto důvodu budeme muset
realizaci provést dodavatelsky. V průběhu prázdnin bude vyhlášena soutěţ na dodavatele.
Podle vysoutěţené ceny a stavu financí bude rozhodnuto v zastupitelstvu obce o realizaci této
akce na podzim letošního roku.
Přeloţka kanalizace na ul. Školní
Bylo zjištěno, ţe v minulosti byla poloţena kanalizace z ul. Školní přes soukromý pozemek.
Protoţe zjevně toto vedení bylo provedeno bez souhlasu vlastníka, bude nutné kanalizaci
přeloţit. Obec za tím účelem zadala vypracování projektu přeloţky kanalizace mimo
soukromý pozemek.
Modernizace informačního systému v Bohuslavicích
Pod tímto názvem se skrývá vybudování nového bezdrátového místního rozhlasu v celé obci.
Obec na tuto akci předloţila ţádost o dotaci z prostředků Místní akční skupiny Hlučínsko.
Ţádost se ve vyhodnocení umístila na 2. – 3. místě a byla vybrána pro dotační titul realizace
Strategického plánu LEADER z Programu obnovy venkova. Ţádost byla postoupena ke
kontrole a finančnímu zpracování na Státní zemědělský intervenční fond. Doufáme, ţe i tato
poslední kontrola dopadne úspěšně a budeme moci přistoupit k obnově tolik kritizovaného
místního rozhlasu. Před realizací bude vyhlášena výzva na dodavatele dle zákona o zadávání
veřejných zakázek.
Rozšíření vedení nn veřejného osvětlení na ul. Záhumenní a Lesní.
Zájemci o výstavbu RD na ul. Záhumenní se budou moci napojit na nový realizovaný rozvod,
který propojil celou ul. Záhumenní. Rozvod nn byl doplněn o chybějící veřejné osvětlení na
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této ulici. V souvislosti s touto akcí byla přemístěna i trafostanice u samoobsluhy u Kafárně na
ul. Záhumenní. Akce byla dokončena v prvním pololetí letošního roku.
Odkoupení RD č. 208 vč. okolních pozemků
Zastupitelstvo schválilo odkoupení tohoto rodinného domu vč. pozemků. Po dohodě se
stávajícím majitelem byly vypracovány příslušené smlouvy, na základě kterých bude odkup
realizován.
Oprava a vyčištění Bohuslavického potoka
Na vyčištění a opravu opevnění koryta Bohuslavického potoka se přihlásil naštěstí dostatečný
počet mladých brigádníků. Práce budou zahájeny 11. 7. 2011.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Domov Seniorů Vincence Hurníka
V letošním roce připravujeme zpracování projektové dokumentace Domova seniorů
Vincence Hurníka“. Pro účely domova seniorů bude vyuţit stávající dům, ve kterém doţil
dlouholetý farář v Bohuslavicích p. Vincenc Hurník a který dostala obec darem. Abychom
v přípravné fázi co nejlépe připravili parametry stavby, bude vypracování projektové
dokumentace předcházet, pro nalezení co moţná nejoptimálnějšího řešení, zapojení veřejnosti.
Vzhledem k odbornosti a rozsahu problematiky ţivota seniorů, jeho vývoje i stávající a
očekávané legislativy i omezených moţností stávající stavby, byla vyhledána firma KP projekt
Ostrava, která má dlouholeté zkušenosti s navrhováním a provozem těchto domovů. S touto
firmou bude uzavřena smlouva na vypracování následujících dokumentů:
- Analýza seniorské populace na území obce Bohuslavice.
- Doporučení podoby vlastního provozu zařízení (analýza poptávky, specifikace a charakter
nabízených sluţeb, stručná charakteristika ekonomiky provozu).
- Analýza moţných dotačních zdrojů pro realizaci projektu.
- Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace
„Domov seniorů Vincence Hurníka v Bohuslavicích“.
Uvedená dokumentace bude vypracována v termínu do 31. 10. 2011.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Poděkování
Váţený pane starosto,
dovoluji se Vás poţádat o tlumočení našeho upřímného poděkování členům Folklórního
souboru Vlašanky z Bohuslavic za jejich vystoupení na naší Zahradní slavnosti v sobotu
18. 6. 2011, které nás všechny potěšilo i pobavilo!
Přejeme jim mnoho entuziasmu a radosti při tak potřebné zájmové činnosti, kterou také
uchovávají kulturní dědictví našich předků dnešku i časům budoucím.
Vám osobně i obci Bohuslavice přejeme mnoho zdaru a všechno dobré.
Děkuji Vám za vyřízení.
S uctivým pozdravem za Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře.
Maria Melecká
Ředitelka DS Kravaře
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Bezpečí pro s e n i o r y
Jak se chovat bezpečně doma
JSTE-LI SÁM(A) DOMA
Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Do bytu nepouštějte cizí osoby.
Zvaţte, jestli zabezpečení Vašeho bytu či domu je opravdu dostatečné.
Nevěřte historkám o výhrách či doplatcích v hotovosti.
S cizími lidmi jednejte stručně a hovor zbytečně neprodluţujte.
Nebuďte důvěřiví k prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboţí.
Zamykejte hlavní vchodové dveře.
Udrţujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Poţádejte o jejich tel. číslo, v případě
potřeby, můţe být jejich pomoc nejrychlejší.
CO UDĚLAT, ABYSTE OCHRÁNILI SVÉ CENNOSTI
Opatřete dveře bytu panoramatickým kukátkem a bezpečnostním řetízkem.
Při odchodu z bytu se ujistěte, ţe okna s dveřmi jsou řádně uzavřeny.
Hotovost či cennosti nenechávejte viditelně uloţené.
Cenné věci uloţte do bezpečnostní schránky nejbliţší banky, pokud nevlastníte dobře
ukrytý, zabudovaný trezor.
Peníze můţete ukládat do banky či spořitelny. Buďte ostraţití v bank. ústavech.
Vkladní kníţky mějte na heslo.
Peněţenku, doklady, klíče od bytu apod. mějte neustále pod kontrolou.
Nikdy nepůjčujte peníze cizím lidem, nedávejte ţádné zálohy prodejcům.
Nemluvte o svých úsporách a cennostech, neukazujte, kde je máte v bytě uloţeny.
Co udělat, abyste zvýšili svou bezpečnost na ulici
Dostatečně si hlídejte své věci, zejména kabelku, tašku, zvláště na místech, kde je velká
koncentrace lidí, v hromadných dopravních prostředcích, nákupních centrech.
Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Noste je v příruční
uzavřené tašce nebo kabelce. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci, na
úřadech atd.
Nezdrţujte se na odlehlých místech, uličkách a místech bez pouličního osvětlení.
Snaţte se vyhnout čekání na liduprázdných zastávkách, zejména po setmění.
Nenoste u sebe větší finanční hotovost, pokud to není bezpodmínečně nutné, a kdyţ
uţ, zajistěte si doprovod a ujistěte se, zda vás někdo nesleduje.
Peněţenku a doklady neukládejte na viditelných místech, nenechávejte navrchu nákupní
tašky nebo kabelky.
V tašce můţete nosit pro své bezpečí nějaký spray (deodorant, lak na vlasy nebo slzný
plyn), který můţete v případě ohroţení také pouţít.
Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.
Máte-li dojem, ţe vás někdo sleduje, přejděte na druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete a
přesvědčte se, zda je neznámý stále za vámi. Je-li to pravda, vyhledejte místo, kde je více
lidí nebo nejbliţší obchod či obydlí.
Pokračování na další straně
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Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte dovnitř nikoho neznámého. Ani do
výtahu nevstupujte s neznámou osobou a raději si počkejte na prázdný výtah.
V prázdném autobuse si sedněte poblíţ řidiče.
Nesnaţte se na ulici komukoli pomoci tím, ţe se ho zastanete před útočníkem. Raději
zavolejte přímo na linku tísňového volání 158 nebo 156.
POKUD SE STANETE OBĚTI NEBO SVĚDKEM TRESTNÉHO ČINU ČI PŘESTUPKU
Ihned volejte městskou policii nebo Policii ČR.
Při oznámení události poskytněte tyto informace:
– Vaše jméno a telefonní číslo,
– Vaší přesnou adresu,
– popište událost co nejvíce podrobnostmi.
Pokuste se zapamatovat co nejvíce důleţitých údajů o pachateli:
– pohlaví, věk, výška,
– účes, barva vlasů, očí,
– fyzické zvláštnosti, chůze, tiky, oblečení, způsob řeči apod.
TÍSŇOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městská policie Opava
Policie České republiky
Záchranná sluţba
Hasiči
Evropské číslo tísňového volání

156
158
155
150
112

Placená inzerce
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Placená inzerce
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

ZŠ a MŠ Bohuslavice – konec školního roku 2010/2011
1. Hodnocení prospěchu a chování ţáků
První pololetí
Tř.

Počet (CH/D)

Vyznamenání

Prospěli

Průměrná
známka

Absence
průměr/ţ.

1.
2.
3.
4.
5.

18 (10+08)
25 (11+14)
19 (10+09)
16 (12+04)
21 (10+11)

18 (10+08)
23 (09+14)
15 (08+07)
09 (06+03)
12 (03+09)

00 (00+00)
02 (02+00)
04 (02+02)
07 (06+01)
09 (07+02)

1,00
1,22
1,22
1,49
1,51

20,44
09,31
21,05
21,88
15,81

1. – 5.

99 (53+46)

77 (36+41)

22 (17+05)

1,29

17,70

6.
7.
8.
9.

18 (12+06)
24 (12+12)
17 (08+09)
18 (08+10)

09 (06+03)
10 (04+06)
04 (01+03)
06 (02+04)

09 (08+01)
14 (08+06)
13 (07+06)
11 (05+06) 1 neprospěl

1,60
1,61
1,74
1,77

41,80
30,29
28,70
51,00

6. – 9.

77 (40+37)

29 (13+16)

47 (28+19)

1,68

37,95

1. -9.

176 (93+83)

106 (49+57)

69 (45+24)

1,49

27,83

V prvním pololetí bylo uděleno:
44 pochval, 25 napomenutí, 14 důtek.

Druhé pololetí
Průměrná
známka

Absence
průměr/ţ.

06 (06+00)
04 (03+01)
12 (09+03)
13 (08+05)

1,16
1,25
1,24
1,78
1,60

42,06
42,56
31,94
23,40
33,38

60 (25+35)

37 (27+10)

1,41

34,67

07 (03+04)
07 (03+04)
06 (02+04)
07 (02+05)
27 (10+17)

11 (09+02)
16 (08+08) 1 neprospěl
10 (06+04) 1neklasifikována
11 (06+05)
48 (29+19)

1,60
1,71
1,85
1,79
1,74

60,78
41,46
68,82
99,39
67,61

1,58

51,14

Tř.

Počet (CH/D)

Vyznamenání

Prospěli

1.
2.
3.
4.
5.

18 (10+08)
25 (11+14)
18 (10+08)
15 (11+04)
21 (10+11)

16 (09+07)
19 (05+14)
14 (07+07)
03 (02+01)
08 (02+06)

02(01+01)

1. – 5.

97 (52+45)

6.
7.
8.
9.
6. – 9.

18 (12+06)
24 (12+12)
17 (08+09)
18 (08+10)
77 (40+37)

1. - 9.

174 (92+82)
87 (35+52)
85 (56+29)
1.
Výchovná opatření:
58 pochval, 25 napomenutí, 17 důtek, 1 dvojka z chování.
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2. Výsledky přijímacího řízení
Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok
1

26

1

Vycházející ţáci
Přehled počtu vycházejících ţáků
Třída
9.
7.
5.

Počet chlapců
8
1
0

Počet děvčat
10
0
1

Celkový počet
18
1
1

Umístění ţáků 9. třídy na jednotlivých typech škol
Typ školy
Gymnázium
SOŠ
SOU
Konzervatoř

Počet chlapců
0
2
5
1

Počet děvčat
1
8
1
0

Celkový počet
1
10
6
1

Umístění ţáků 7. třídy na jednotlivých typech škol
Typ školy
Gymnázium

Počet chlapců
1

Počet děvčat
0

Celkový počet
1

Umístění ţáků 5. třídy na jednotlivých typech škol
Typ školy

Počet chlapců

Počet děvčat

Celkový počet

Gymnázium

0

1

1

Umístění ţáků 9. třídy v jednotlivých okresech
Okres
Opava
Ostrava

Počet
chlapců
1
7

Počet dívek

Celkový počet

7
3

8
10

Další podrobnosti o činnosti školy budou zveřejněny v září ve Výroční zprávě, která
bude umístěna na www stránkách školy (www.zsbohuslavice.cz).
Závěrem děkuji všem, kteří se školou spolupracovali, především Obecnímu úřadu,
Klubu rodičů i ostatním rodičům. Zároveň přeji všem dětem krásné prázdniny, rodičům
pěknou dovolenou a radost ze společných chvil strávených s dětmi!
Mgr. Dagmar Fojtíková
ředitelka školy
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Medobraní
Některé třídy vyššího i niţšího stupně měly letos moţnost vyuţít pozvání pana Karla
Ostárka a poznat blíţe jeho “včelařské umění”. Po krátkém zajímavém vyprávění o ţivotě
včel předvedl postup při stáčení medu. Děti měly příleţitost ochutnat pyl i med, vidět a
rozpoznat mezi mnoha včelami královnu, dělnice i trubce. Viděly dokonce včely i úplně
zblízka - přímo v jejich úlu. Všechny poučil – jak se správně chovat v blízkosti včel. Ţáci si
mohli také sami vyzkoušet odvíčkování medových plástů. Panu Ostárkovi tímto velice
děkujeme za příjemné a poučné zpestření výuky.
Mgr. G. Prchalová

Setkání
V úterý 20. června navštívili ţáci devátého ročníku na pozvání pana starosty místní
obecní dům. Pan starosta se s vycházejícími ţáky rozloučil, pohovořil s nimi o moţnostech
vyuţití volného času mládeţe v naší obci. Popřál jim hodně úspěchů v budoucím ţivotě a při
novém studiu. Setkání bylo velmi zajímavé a pro ţáky přínosné.
Mgr. Z. Prokšová

Barevný týden
Učitelé naší školy se
snaţí
ţákům
zpříjemnit
poslední dny školního roku,
připravili jim proto od 20. 6.
tzv. Barevný týden.
Kaţdé ráno přicházely
do školy děti v oblečení dané
barvy (pondělí – červená,
úterý – ţlutá, středa – zelená,
čtvrtek – modrá a pátek –
oranţová barva).
Barevné kusy oblečení
byly hned ráno spočítány a
zapsány do tabulky.
Na konci týdne proběhlo
vyhodnocení tříd. Ti nejlepší
byli odměněni sladkostmi.
Výsledky:
1. místo: 5. třída
2. místo: 6. třída
3. místo: 2. třída společně s 3.
třídou.
Vítězům blahopřejeme.
Mgr. Zdeňka Birtková
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Také v červnu čekaly naše druţstva velmi důleţité zápasy. První muţstvo muţů udělalo
důleţitý krok k záchraně v domácím zápase s velmi silným Bílovcem, ve kterém zvítězilo. Další
utkání prohráli v Bruntále, a tak se o konečné jistotě rozhodovalo v posledním zápase
s Ludgeřovicemi. Naši hráči utkání zvládli a v konečné tabulce se umístili na devátém místě.
Také „B“ muţstvo nakonec bojovalo o záchranu ve III. třídě. Jistotu měli uţ po předposledním
kole po remíze v derby v Bělé.
Dorostenci po odchodu Ondry Posledního mezi muţe ztratili střelce, coţ se projevilo v horších
výsledcích a propadu na konečné 9. místo.
Omlazení ţáci bojovali většinou se staršími soupeři. Skončili sice na posledním místě, ale
některé výsledky jsou příslibem do budoucna.
Rád bych poděkoval všem trenérům a vedoucím jednotlivých muţstev za jejich obětavou práci
a všem hráčům za reprezentaci obce, divákům za přízeň a sponzorům za podporu klubu.
Pavel Dominik

Červnové výsledky a konečné tabulky:
A - Muţi
SK Bohuslavice – FC Bílovec
Slavoj Bruntál – SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – TJ Ludgeřovice
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Polanka
Slavoj Bruntál
Bílovec
Mokré Lazce
Kobeřice
Slavkov
Bolatice
Velké Hoštice
Bohuslavice
Štěpánkovice
Ludgeřovice
Krásné Pole
Šilheřovice
Vratimov

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
19
13
13
10
10
10
9
8
9
8
8
7
7
7

2:1
3:0
3:1
0
6
6
6
6
5
5
7
9
4
7
6
9
6
6

1
7
7
10
11
11
10
9
13
11
12
10
13
13

Skóre
77: 29
62: 34
49: 41
42: 40
41: 41
43: 43
30: 36
30: 38
33: 50
41: 52
29: 35
35: 45
38: 53
52: 65

Body
63
45
45
36
35
35
34
33
31
31
30
30
27
27

B - Muţi
SK Bohuslavice „B“ – TJ Dobroslavice 2 : 3
Sokol Bělá - SK Bohuslavice „B“
3:3
SK Bohuslavice – Meteor Strahovice „B“
5:4

(Prav)
( 24)
( 6)
( 6)
( -3)
( -4)
( -4)
( -5)
( -6)
( -8)
( -8)
( -9)
( -9)
(-12)
(-12)

červenec 2011
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Bolatice "B"
Štěpánkovice "B"
Kobeřice "B"
Bělá
Sudice
Budišovice
Strahovice "B"
Oldřišov "B"
Píšť "B"
Bohuslavice "B"
Velké Hoštice "B"
Háj ve Slezsku "B"
Dobroslavice
Hať "B"

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 223
Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
22
16
15
12
12
11
10
8
8
8
9
8
7
7

0
2
4
4
6
3
5
1
6
6
5
2
5
5
4

2
6
7
8
11
10
15
12
12
13
15
13
14
15

Skóre
87: 37
70: 49
71: 52
65: 45
83: 69
51: 58
43: 60
53: 66
49: 58
53: 67
51: 69
47: 65
39: 62
55: 60

Dorost
SK Bohuslavice – Sokol Jakartovice
FK Darkovičky - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – TJ Darkovice
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Litultovice
Strahovice
Vřesina
Bolatice
Darkovičky
Moravice
Sluţovice
Háj ve Slezsku
Bohuslavice
Atd.

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
26
22
16
15
14
13
12
10
10

0
0
1
3
1
2
1
3
4
2

Tým
Háj ve Slezsku
Šilheřovice
Hať
Hněvošice
Štěpánkovice
Darkovice
Vřesina
Píšť
Bohuslavice

Záp
16
16
16
16
16
16
16
16
16

+
13
9
10
6
7
6
5
3
2

0
3
4
1
5
2
2
2
1
2

(Prav)
( 29)
( 13)
( 10)
( 3)
( 0)
( -1)
( -8)
( -9)
( -9)
(-10)
(-10)
(-10)
(-13)
(-14)

2:1
4:3
5:1
0
3
7
10
10
12
11
12
14

Ţáci
SK Bohuslavice - TJ Háj ve Slezsku
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Body
68
52
49
42
39
38
31
30
30
29
29
29
26
25

Skóre
170: 24
179: 37
85: 58
88: 71
72: 60
74: 77
59: 65
84: 93
64: 82

Body
78
67
51
46
44
40
39
34
32

(Prav)
( 39)
( 28)
( 12)
( 7)
( 5)
( 1)
( 0)
( -5)
( -7)

Body
42
31
31
23
23
20
17
10
8

(Prav)
( 18)
( 7)
( 7)
( -1)
( -1)
( -4)
( -7)
(-14)
(-16)

1:3
0
3
5
5
7
8
9
12
12

Skóre
62: 9
52: 19
49: 29
44: 31
28: 31
36: 40
22: 57
10: 57
13: 43
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Hasiči
Poděkování
SDH
Bohuslavice
děkuje všem návštěvníkům
za účast a podporu na
hasičské slavnosti dne
12. 6. 2011.
Hasičské soutěţe se
zúčastnilo, za krásného
počasí,
celkem
21
hasičských druţstev muţů a
ţen, které změřili své síly v
poţárním útoku. Jak se jim
to dařilo, vám napoví
výsledné tabulky.
Vítězné družstvo mužů, foto: Eva Ilková, 2011

Výsledky Memoriálu Rudolfa Šebestíka Bohuslavice dne 12. 6. 2011:
Muţi:
1. Hněvošice
14.465
2. Karviná-Louky
14.927
3.Vrbice
14.990
4.Závada
15.675
5. Dobroslavice
16.893
6. Píšť
18.192
7. Děhylov
18.537
8. Vřesina
20.731
9. Svoboda
22.103
10. Lesní Albrechtice „A“
23.142
11. Vrbka
24.889
12. Plesná, L.A.“B“, Bělá a Dolní Benešov – nehodnoceny.
Ţeny:
1. Bohuslavice
2. Závada
3. Lesní Albrechtice
4. Vřesina
5. Kozmice a Plesná – nehodnoceny.

22.824
24.959
27.971
40.117
Jan Manusch - velitel

Prodám stavební místo v Bohuslavicích. Informace na:
tel. č. 775 393 107
Placená inzerce
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Náboţenský ţivot (39)
V měsíci červenci si zaslouţí naši pozornost světec, který patřil mezi Jeţíšovy
apoštoly, a vedle Petra a Jana patřil jako třetí mezi jeho nejoblíbenější. Byl to Jakub Starší.
Protoţe učedníci toho jména byli dva, rozlišovali se jako Starší a Mladší.
Narodil se přibliţně ve stejnou dobu jako Jeţíš. Byl starším bratrem apoštola a
evangelisty Jana. Otec Zebedeus byl rybář a matka Salome patřila do skupiny ţen, které
doprovázely Jeţíše a jeho učedníky.
K Jeţíšovi se přidali hned, jak začal veřejně působit a neopustili ho aţ do jeho smrti.
Všichni tři apoštolé byli svědky proměnění na hoře Tábor a také si je vzal Jeţíš sebou,
kdyţ se šel před smrtí modlit do Getsemanské zahrady.
Po Kristově nanebevstoupení a přijetí Ducha svatého začal Jakub hlásat Kristovo
evangelium. Jedno podání říká, ţe kázal v Jeruzalémě a Samařsku. Jiné vypráví, ţe se
vydal na západ a kázal ve Španělsku. Doloţena není ani jedna ani druhá verze.
Kolem Velikonoc r. 44, kdyţ kázal v Jeruzalémě, dal Herodes Agrippa Jakuba
zajmout, uvěznit a následně popravit mečem. Jakub byl prvním apoštolem, který
podstoupil mučednickou smrt pro hlásání víry Kristovy.
Podle legendy postavili první křesťané na místě Jakubovy popravy kostel, kde
uloţili jeho ostatky. Kolem r. 70 přenesli ostatky do kláštera sv. Jakuba na hoře Sinaj.
V 8. století ochránili Španělé ostatky před Saracény a odvezli je do Španělska.
K uloţení ostatků postavili v Galicii kostel sv. Jakuba Staršího, který byl posvěcen 25.
července 816. Západní církev proto slaví svátek sv. Jakuba v tento den. Místo uloţení
ostatků se stalo nejvýznamnějším poutním místem a dodnes přitahuje poutníky z celého
světa. Je to známé Santiaga de Compostela. Svou proslulostí předčilo i Řím a Jeruzalém.
Dodnes putují do Španělska lidé ze všech končin světa. Vznikly tak slavné poutní cesty,
které jsou lemovány kostely, kaplemi, kláštery a útulky pro poutníky. Jedna z cest od
severu vede i přes Českou republiku. Slavnou pěší pouť vykonala i jedna dívka z naší
vesnice a předchozí náš duchovní správce otec Lumír. Nutno podotknout, ţe se putuje
pěšky několik dní.
Podívanou pro návštěvníky slavnosti v předvečer svátku sv. Jakuba je rozhoupání
obří kadidelnice zavěšené v kopuli uprostřed chrámu. Desítky silných muţů mají co dělat,
aby ji rozhoupali. Slavnosti jsou okázalé, vesničané přinášejí první úrodu k poţehnání a
zahajují vesnické trhy.
Svatý Jakub byl v prvních dobách zobrazován s knihou, později jako poutník s holí,
láhví, mošnou a kloboukem. Sv. Jakub je vymalován i v našem kostele. Můţete jej najít na
fresce za oltářem jako prvního zprava vedle barevného okna. Poznáte jej podle toho, ţe
drţí v ruce poutnickou hůl.
Pověděli jsme si něco o velkém světci Jakubovi. Věřím, ţe všichni, kdo nosí jeho
krásné jméno, dnes zvláště oblíbené u chlapců, si v den jeho svátku vzpomenou na svého
patrona a v modlitbě se na něho obrátí o ochranu a přímluvu.
Leo Dominik
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Manuschová Anna
Děkánek Karel
Kučerová Markéta
Kocur Erhard
Janoš Bruno
Kociánová Růţena
Rončková Annemarie
Hnilka Miroslav
Pohanka František
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová
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