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březen 2012

Vážení spoluobčané,
v měsíci únoru se udály v životě naší obce
dvě významné události. Mimořádného úspěchu
dosáhla naše spoluobčanka, členka obecního
zastupitelstva a třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Gabriela Prchalová se svou dcerou
Markétkou. V celostátním finále soutěže o
nejsympatičtější maminku obsadila mezi deseti
finalistkami třetí místo a získala titul druhé
VICEMISSIS 2012. Mnozí z vás se dívali
v sobotu 25. února na první program České
televize, která vysílala ze soutěže záznam, a
sledovali celou soutěž se závěrečnou korunovací
vítězek. A pokud jste o vysílání nevěděli a chcete
záznam shlédnout, naleznete odkaz na webových
stránkách naší obce. Ke krásnému úspěchu jsem
p. Prchalové popřál na jednání obecního
zastupitelstva, ocenil odvahu a poděkoval jí a
dceři za úspěšnou reprezentaci obce. Umístění
mezi třemi nejsympatičtějšími maminkami v celé
naší republice je pro Mgr. Prchalovou a její dceru
Markétku životní úspěch a pro naši obec
Bohuslavice vynikající prezentace.
Druhá vicemissis 2012 Mgr. G. Prchalová se svou
Druhou významnou historickou událostí dcerkou, foto: archiv Mgr. Prchalové
byly 100. narozeniny p. Bernardiny Chorovské,
kterých se dožila 22. 2. 2012. Tak vysokého věku se podle pamětníků, kronik i podle
rozpracovaných dějin obce Bohuslavice, dosud nikdo v naší obci nedožil. Paní Chorovské jsem na
návštěvě u příležitosti tohoto významného životního jubilea poděkoval za její celoživotní lásku,
optimismus, radost a práci pro druhé a popřál za všechny spoluobčany společně se zástupkyní
sboru pro občanské záležitosti Mgr. Hamplovou, členkami a dětmi folklórního kroužku Vlašanky
hojnost Božího požehnání, pevné zdraví,
Poděkování
optimismus a dobrou náladu do dalších Vážený pane starosto,
let. Na památku jsem předal pamětní list patří Vám vřelé poděkování za blahopřání mamince
obce, dort, potřebné a praktické dárky a ke 100. jubileu, taktéž panu faráři i všem účinkujícím,
finanční poukaz na nákup zboží.
kteří vytvořili neobyčejnou atmosféru. Vřelý dík patří
Pochováním basy na Plese hasičů
jsme zakončili krásnou plesovou sezónu také všem gratulantům za přání a dary.
p. Bernardina Chorovská s dcerou
v rekonstruovaném kulturním domě.
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Spolky a organizace v naší obci připravily šest plesů pro dospělé a dva maškarní plesy pro děti
základní školy a mateřské školy. Děkuji všem pořadatelům za obětavou přípravu a všem
účastníkům společenských plesů za návštěvu.
Silné mrazy nad 20 ºC, které trvaly téměř čtrnáct dnů, způsobily poruchu na obecním
vodovodu. Pohyb podloží způsobil porušení potrubí a vzniklou trhlinou na křižovatce ulic
Opavské a K Velkému Dvoru začala unikat voda. Museli jsme přerušit dodávku vody a zajistit
náhradní zásobování odstavených rodinných domů pitnou a užitkovou vodou. Poruchu se nám
podařilo odstranit do 24 hodin. Děkuji touto cestou firmě Waldemara Kokeše a jejím
pracovníkům, Vítu Liškovi a Vlastimilu Vitáskovi, Janu Birtkovi, Ivo Kocurovi, správci Erhardu
Kocurovi, techniku obce Petru Herudkovi a pracovníkům obce Luboši Škrobovi a Janu Režnému
za obětavé nasazení bez ohledu na osobní volno a iniciativní přístup, který vyústil ve zprovoznění
obecního vodovodu do 24 hodin. Mimo tuto velkou poruchu, se vyskytly ještě ojedinělé zamrzlé
vodoměry a vodovodní přípojky. I tato přerušení dodávky pitné vody byla brzy obnovena.
V poslední dekádě února polevily silné mrazy a nastoupilo tání sněhové pokrývky. Na
některých místech republiky byly zaznamenány zvýšené stupně povodňové aktivity
s odstraňováním ledových bariér. V naší obci proběhlo tání sněhu bez vážnějších problémů.
V měsíci březnu vás srdečně zvu na zajímavé kulturní události. Hned od pondělí 5. 3. do
neděle 11. 3. 2012 bude v obřadní síni instalována autorská výstava fotoobrazů Rostislava
Pečínky a Petra Gattnara z armádního prostředí. V soboru a neděli 17. – 18. 3. 2011 bude opět
v obřadní síni instalována Výstava velikonočních perníků, kterou organizuje Klub
Bohuslavických perníkářek. V sobotu 24. 3. 2012 pořádá SK Bohuslavice v sále kulturního domu
šachový turnaj o přeborníka obce Bohuslavice v šachu, na kterém se nám představí i účastník
mistrovství světa v šachu v Brazílii, náš reprezentant Tadeáš Kriebel.
Další informace o připravovaných akcích můžete získat na našich webových stránkách.
Budou dále plakátovány a hlášeny v místním rozhlase.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Paní Bernardina Chorovská oslavila významné jubileum, foto: archiv OÚ

Březen 2012

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 231

Stránka 3 z 20

Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 15. jednání dne 13. 2. 2012 zabývala následující problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Přezkoumání hospodaření obce za 01 – 12/2011 dne 23. 2. 2012.
4. Inventarizační zpráva (inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2012), vyhodnocení, seznam
věcí k likvidaci.
5. Výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2011.
6. Daňové příjmy 01/2012.
7. Jednání Okresního soudu v Opavě.
8. Průběh šetření pedagogicko-psychologické poradny.
9. Žádost obce na MěÚ Hlučín na vypracování zadání nového Územního plánu obce Bohuslavice,
aktualizace územně analytických podkladů.
10. Návrh zadání Územního plánu obce Bolatice, možnost uplatnění podnětů do 9. 3. 2012.
11. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – nabídka na vypracování monitorovací zprávy o udržitelnosti
projektu Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy.
 Doplnění dětských hřišť u obecního domu, u kulturního domu a za samoobsluhou u Kafárně,
podání žádosti o dotaci.
 Dům seniorů – výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, termín předání
nabídek, hodnotící komise.
 Nabídka na opravu střechy HZ.
12. Organizační věci:
 Odpověď na žádost o převody pozemků z vlastnictví PF ČR na obec Bohuslavice.
 Veřejná služba, veřejně prospěšné práce.
 Zpráva o stavu veřejného pořádku.
 Výroční zprava o činnosti SOH za rok 2011.
 Nabídka služby Rozhodčího soudu.
 Akční plán sociálních služeb a souvisejících aktivit.
 Žádost o přidělení jedno hrobového místa.
 Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před
státem zřízeným finančním arbitrem.
 Významné životní jubileum p. Chorovské, pamětní list, dárky, finanční poukaz na nákup
zboží.
 Zapojení do celosvětové akce Hodina Země dne 31. 3. 2012 od 20.30 do 21. 30 hod.
 Žádost o půjčku soukromé osobě, zamítavé stanovisko.
 Nabídky bank na výhodně úročený vklad.
 Ořezy stromů na polních komunikacích.
 Havárie obecního vodovodu.
 Setkání Senior klubu.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

INZERCE:
Daruji chlapecký oblek vel. 146 tmavé barvy s proužkem, vhodný k 1. svatému příjímání.
Informace na OÚ
Pronajmu ihned jednopokojový byt v Restauraci u kostela.
Bližší informace na tel. č.: 602 753 836
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Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém 10. jednání dne 23. 2. 2012 usnesení č.:

13/10
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Za ověřovatele zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Elišku Šimoníkovou, Radka
Kotzura a za členy návrhové komise Ing. Magdalénu Birtkovou, MVDr. Martina Ostárka a Mgr. Pavla
Dominika.
Doplnění programu o bod záměr prodeje parcel v majetku obce Bohuslavice.
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za rok 2011.
Rozpočtové opatření č. 1/2012.
Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Bohuslavice PO za rok 2011 a návrh na čerpání rezervního a investičního
fondu v roce 2012.
Výroční zprávu o činnosti SOH za rok 2011 a rozpočet SOMH na rok 2012.
Výsledky inventarizace obce Bohuslavice za rok 2011.
Požadavek na opravu střechy Hasičské zbrojnice.
Výsledky výběrového zařízení na dodavatele projektové dokumentace a SOD na vypracování projektové
dokumentace Domu pokojného stáří Vincence Hurníka.
Akční plán sociálních služeb na roky 2012-2013.
Smlouvu na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. na kabelové zemní vedení NN.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:










Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
Informaci o přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2011.
Rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty.
Informaci o podání žádosti o dotaci na doplnění dětských hřišť na území obce.
Informaci o převodech pozemků z vlastnictví PF ČR na obec Bohuslavice.
Informaci o žádosti Opavice, a. s. na prodej pozemků na parcelách č. 907/58, 920/7 a 920/13 na k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
Veřejná služba, veřejně prospěšné práce.
Řešení pořádku a bezpečnosti v obci.
Informaci starosty z jednání rady obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Důležité informace
Zpráva o stavu veřejného pořádku
Na obvodním oddělení Policie ČR Hlučín v současné době slouží 40 policistů. Jejich
úkolem je chránit život, majetek a veřejný pořádek asi 43 000 obyvatel. Územní působnost je
vymezena katastrálním územím 15 obcí a jejich částí o celkové rozloze 171 km². Území je
rozděleno na okrsky. Ve svěřeném okrsku s obcí Bohuslavice odpovídá za úroveň ochrany
veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti a jiného protiprávního jednání
policista praporčík Andreas Schwenzner.
V roce 2011 bylo na katastrálním území naší obce prověřováno celkem 21 trestných
činů a evidováno 25 přestupků. U šesti trestných činů se podařilo zjistit jejich pachatele. U
dalších dosud probíhá jejich prověřování a šetření ke zjištění pachatele. Největší podíl tvoří
majetkové trestné činy a to zejména případy prostých krádeží, případy krádeží vloupáním jak
do rodinných domků, tak i vozidel, obchodů a restaurací. Oproti roku 2010 došlo k navýšení
počtu trestných činů z 13 na 21, tedy o 63 %. Na úseku přestupků bylo evidováno celkem 25
skutků, kdy se jednalo zejména o přestupky na úseku dopravy, proti občanskému soužití a
proti majetku. Oproti roku 2011 byl zaznamenán nárůst počtu přestupků o 6, tedy o 31,57 %.
Za poslední rok došlo ke zvýšení protiprávního jednání nejen na teritoriu obce Bohuslavice,
ale celého regionu Hlučínska. K regulaci tohoto trendu bude nutné zejména zintenzívnit
spolupráci Policie ČR s místní samosprávou a samotnými občany, zvyšovat právní povědomí
občanů a zlepšit jejich vztah k vlastnímu majetku a jeho ochraně.
Kontaktní informace pro občany:
Název:
Adresa:
Kontakt:

Policie ČR, obvodní oddělení
Dr. E. Beneše 2, 747 11 Hlučín
tel.: 595 041 210
fax.:595 046 091
e-mail: opoophluci@mvcr.cz
pprap. Marek Seidl, vrchní asistent
npor. Ing. Jiří Marzoll, ved. odd.

Úklid chodníků a místních komunikací
Děkuji všem občanům, kteří provedli na chodnících a místních komunikacích úklid po
zimě. Významně nám pomohli a urychlili průběžnou dobu úklidu. Kromě toho dali i ostatním
spoluobčanům příklad k následování. Jsou však mezi námi i občané, kteří práci ještě přidávají.
Uklidí si svůj pozemek a různé smetí a větve buď uloží na druhou stranu cesty, nebo odvezou
a vysypou do příkopů u polních komunikací. Všichni bychom měli mít zájem na tom, aby naše
obec byla uklizená a čistá. Uvítáme každou pomocnou ruku. Jen společným úsilím se nám
podaří udržet upravenou obec a přispějeme k udržení všeobecného názoru na udržované obce
a pořádkumilovné občany na Hlučínsku.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Placená inzerce
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Sběr druhotných surovin a zpětný odběr elektrozařízení
V posledním únorovém týdnu byla na základě uzavřené smlouvy se společností
ELEKTROWIN Praha, a. s. sběrná místa na sběr druhotných surovin doplněna o zeleno
červené stacionární kontejnery na zpětný odběr malých drobných elektrospotřebičů (žehliček,
varných konvic, vrtaček, brusek a jiných drobných spotřebičů). Na pořízení těchto kontejnerů
získala obec 100 % dotaci. Kontejnery jsou umístěny na třech stanovištích – u hřiště SK
Bohuslavice, u hasičské zbrojnice a samoobsluhy u Kafárně. S odložením drobných
elektrospotřebičů už nebudete muset čekat na mobilní svoz, ale můžete drobné spotřebiče
odkládat do těchto kontejnerů.
Upozorňuji také občany, aby do popelnic neodkládali zářivky (lineární trubice), úsporné
kompaktní žárovky, výbojky a LED světelné zdroje. Na sběr těchto světelných zdrojů máme
rovněž uzavřenou smlouvu se společností EKOLAMP, s. r. o., Praha a sběrný kontejner
umístěný ve vestibulu obecního domu s označením „EKOLAMP“. Rovněž zde máme
umístěnou nádobu na sběr drobných elektropřístrojů (mobily, přehrávače aj.) a sběrnou
nádobu na vybité baterie. Čím více budeme využívat tyto vyjmenované sběrné nádoby, tím
více budeme dostávat příspěvky na další rozšiřování sběru druhotných surovin.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Ordinace obvodního lékaře v Bohuslavicích
Podle posledních informací se vyvíjí nadějně jednání o otevření ordinace obvodního
lékaře MUDr. Radima Mokroše v Obecním domě v Bohuslavicích. Pokud se podaří dotáhnout
do zdárného konce jednání se zdravotními pojišťovnami, Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje a hygienou je velká pravděpodobnost otevření ordinace v květnu,
případně v červnu. Na začátku se přepokládá provoz ordinace ve dvou dnech – v pondělí a ve
čtvrtek. Podle posledního jednání s MUDr. Mokrošem by uvítal spolupráci s místní zdravotní
sestrou. V případě zájmu o tuto práci nám dejte informaci na obecní úřad.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Zastavení průjezdu dvorem Moravec
Společnost Opavice, a. s. oznámila naší obci, že z důvodu krádeže majetku společnosti
je nucena uzavřít středisko Moravec v době, kdy se v areálu nenachází nikdo ze zaměstnanců.
Dalším důvodem je, že občané nevyužívají dvůr Moravec jenom pro průjezd, ale často tam i
zastavují a po středisku se nekontrolovatelně pohybují. Tím porušují dohodu o průjezdu
dvorem Moravec, kterou má obec Bohuslavice uzavřenou s Opavicí, a.s. Uzavření Moravce
považujeme i přesto za porušení dohody s naší obcí a proto jsme požádali silniční správní
úřad, kterým je odbor dopravy na MěÚ v Hlučíně, o vypracování posudku. Vzhledem k tomu,
že Moravec s příjezdovou komunikací není na katastru obce Bohuslavice a cestu využívají i
občané okolních obcí, bude jednáno v této záležitosti i se starosty sousedních obcí.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Vodné
Obec Bohuslavice sděluje občanům, že od pondělí 12. března 2012 začne správce
vodovodu pan Erhard Kocur provádět odpisy vodoměrů a vybírat poplatek za odběr vody
z obecního vodovodu za období od září 2011 do března 2012. Cena za odběr vody činí 16,Kč/1m3, vč. 14% DPH.
Karla Krupová
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Rozhodnutí o uložení pokuty
V průběhu celého roku 2011 probíhala v naší obci kontrola České inspekce životního
prostředí. Kontrola byla zaměřena na vypouštění odpadních vod vznikajících v obci do vod
povrchových, zejména do Bohuslavického potoka. Kontrolovány byly všechny doklady,
povolení a rozbory i fyzický stav jednotlivých výustí a chemické rozbory vod z těchto výustí.
Před touto kontrolou měla obec ve schváleném kanalizačním řádu kontrolovat čtyři
kanalizační výustě odebíráním a chemickým rozborem vzorků. V rozporu se zákonem
neodebírala vzorky z kanalizačních výustí, kde jsou napojeny malé domovní čistírny
odpadních vod. Dále bylo zjištěno, že u malé domovní čistírny u obecního domu byl
v odebraném vzorku jedenkráte překročen povolený limit. Za tyto nedostatky bylo s obcí
zahájeno správní řízení o pokutě. I přes žádost obce o zrušení správního řízení, příp. upuštění
od vymáhání pokuty byla obci vyměřena pokuta ve výši 39.000,- Kč, kterou musí uhradit.
Pokuta bude příjmem Státního fondu životního prostředí.
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových bude kontrolováno i v nadcházejícím
období. Obec bude muset upravit kanalizační řád a důsledně dbát na pravidelné vyvážení
žump, septiků a provádět kontroly. Zároveň bude muset vzhledem k neustále narůstajícím
nákladům zavést poplatky za odvádění splaškových vod a napojení na obecní kanalizaci.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Za čistý vzduch
Ovzduší znečištěné lokálními topeništi je noční můrou nejen obyvatel měst, ale
především obcí a vesnic. Stačí dva tři bezohlední sousedé a vzduch, který se kolem nás
nachází, nejde dýchat. Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí připravil kampaň, jejímž hlavním pilířem je dotační program na obnovu
neekologických kotlů na tuhá paliva za nové, které mají účinnější spalování a nižší poměr
emisí. Otázky související s tímto tématem jsme položili panu Miroslavu Novákovi,
1. náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje.
Jaký je cíl kampaně na obnovu neekologických kotlů na tuhá paliva za nové?
Lokální topeniště, přesněji to, čím lidé doma topí, jsou významným zdrojem znečištění
ovzduší zejména v malých obcích. Lokální topeniště se na zhoršené kvalitě ovzduší měst a
obcí podílejí bezmála z jedné třetiny. My chceme touto kampaní přispět k tomu, aby se v
našich vesnicích, ale i městech ovzduší zlepšilo.
Pro koho je dotační program určen?
Dotační program je určen pro ty, kteří používají k vytápění svých domácností klasické
odhořívací či prohořívací kotle. Netýká se těch, kteří již dnes používají modernější topení, tzn.
topení plynové, elektrické, či topení na čistou biomasu.
V čem budou nové kotle lepší?
Nové kotle, které si občané pořídí na základě dotačního programu, jsou mnohem šetrnější k
ovzduší, zejména co se týče emisí prachových částic. Jen pro představu: jeden nový kotel
ušetří na jeden rodinný domek zhruba 100 kg prachu ročně. Každý milion korun, použitý v
dotačním programu tak ušetří více než 1,5 tuny emisí prachu ročně.
Ušetříme, pokud vyměníme starý kotel za nový?
Pro každého, kdo si nový kotel pořídí, se bude jednat nejen o pohodlnější topení, kdy nemusí
chodit v pravidelných intervalech přikládat, protože zásobník vydrží až na několik dní, ale
také o finanční úsporu, kotel má totiž vyšší účinnost a lze tak ušetřit až 1/3 nákladů za palivo.
Zabráníme výměnou kotlů pálení odpadu?
V rámci dotačního programu budou podporovány pouze kotle plně automatizované bez
možnosti ručního přikládání, tzn. že každý, kdo si tento kotel nainstaluje, nemá možnost topit
domovním odpadem, PET lahvemi a ničím jiným, co do kotle nepatří.
Jak bude dotační program pokračovat?
Jsem nebývale potěšen zájmem, který se projevil během první výzvy, kdy během tří hodin
bylo podáno více než 520 žádostí. V současné době s ministrem životního prostředí
připravujeme druhou výzvu, přičemž objem finančních prostředků pro tuto výzvu bude
definitivně znám v dubnu letošního roku.
Více informací naleznete na: www.lokalni-topeniste.cz
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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/.

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhl 31. 1. 2012. Na školní rok 2012/2013 bylo zapsáno 26 dětí.
Dívky

Chlapci

Celkem

Bohuslavice
Závada

12
2

11
1

23
3

Celkem

14

12

26

Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy

Soutěže na naší základní škole
Během školního roku se žáci naší školy zúčastňují
nejrůznějších soutěží.
V měsíci únoru se žáci 8. třídy zúčastnili školního
kola počítačové soutěže Microsoft Office Arena 2012.
Jejich úkolem bylo vytvořit prezentaci, zpracovat textový
dokument a upravit tabulku na téma „Informační
technologie - včera, dnes a zítra“. Vítězem této soutěže je
Kristýna Kudělová, která postoupila do krajského kola,
které se bude konat 10. 4. 2012.
Organizace Eurotopia Opava vyhlásila soutěž
výtvarnou, kde mohli žáci od 1. do 9. ročníku přispět
obrázkem na téma „ Město či vesnice očima dětí“.
Výtvarníci měli volnou ruku ve výběru zvolených postupů.
Této soutěže se zúčastnili Viktorka Haburová (2.tř.),
Lucka Kubíková (2.tř.), Kristýna Hulvová (4.tř.), Barbora
Lehnerová (5.tř) a Michal Freisler (9.tř.). Jejich výtvory byly vystaveny v prostorách
Minoritského kláštera v Opavě, kde proběhlo také slavnostní vyhlášení výsledků. Na
vynikajícím 2. místě uspěl M. Freisler, jehož kresbu vybrala porota z téměř dvou stovek
obrázků zastoupena představiteli organizace, města Opavy, ZUŠ v Opavě a pedagogy Střední
umělecké školy.
Mgr. Gabriela Prchalová a Mgr. Karla Poštulková

Návštěva divadla
Dne 22. 2. navštívili někteří žáci se svými rodiči či prarodiči večerní představení
pohádkového muzikálu "Mrazík" v divadle Jiřího Myrona. Ve svátečním oblečení všichni
čekali na úvodní gong, kdy se na divadelní scéně objeví známé postavy rozmazlené Marfuše,
její nevlastní sestry Nastěnky, dále namyšleného Ivánka. Nechyběl ani dědeček Hříbeček,
baba Jaga a její domek na kuří nožce. V nejhorších chvílích, třeba u přepadení loupežníky, se
vždy objevil hodný dědeček Mrazík a vše zachránil. I když tuto pohádku všichni dobře znají, v
tomto podání se všem moc líbila a určitě nelitovali času stráveného v divadle.
Za všechny Karolína Juhová a Klaudie Prchalová
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Přehled sportovních turnajů za první pololetí školního roku
2011/2012
FLORBALOVÉ MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA
Dne 16. 11. 2011 se uskutečnil
v Bolaticích první turnaj ve florbalu žáků
druhého stupně ZŠ, nazvaný FLORBALOVÉ
MISTROVSTVÍ HLUČÍNSKA. Naši žáci po
tuhém boji nakonec obsadili krásné třetí místo.
Naší školu reprezentovali: Filip Kocur (byl
oceněn jako nejlepší hráč turnaje), Matěj
Malchárek, Michal Freisler, Lukáš Freisler, Petr
Štefek, Petr Joško, Jakub Cyrus, Ondřej Mika,
David Skroch a Lukáš Dominik.
Základní skupina A
(postup z druhého místa):
Bohuslavice - Dolní Benešov
Bohuslavice – Hlučín
Bohuslavice – Bolatice (jr.)

1:3
2:0
3:0

Semifinálový zápas:
Bohuslavice : Bolatice
Boj o třetí a čtvrté místo:
Bohuslavice : Štěpánkovice

1:2
5:2

ORION FLORBAL CUP ŽÁKŮ 6.-7.TŘÍD
Dne 11. 1. 2012 se uskutečnil v Bolaticích již tradiční florbalový turnaj žáků 6. - 7. tříd
s názvem Orion Florbal Cup. Naši školu reprezentovali tito žáci: Lukáš Freisler, Ondřej Mika,
Lukáš Dominik, Jakub Kuděla,
David Skroch, Daniel Kotzur,
Adam Gruň a Petr Robenek. Naši
žáci bojovali s velkým nasazením.
Skupina byla ovšem velmi
vyrovnaná.
Bohužel
vlivem
prohraného vzájemného zápasu
s Kobeřicemi naši žáci obsadili až
třetí pozici.
Zápasy:
Bohuslavice – Bolatice 5 : 1
Bohuslavice – Kravaře 4 : 4
Bohuslavice – Kobeřice 1 : 2
Bohuslavice – Píšť
3:2
Pokračování na další straně
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VYBÍJENÁ ŽÁKŮ 4.–5. TŘÍD PREVENTAN CUP
Dne 16. 1. 2012 se v Dolním Benešově uskutečnil tradiční turnaj ve vybíjené žáků
4. - 5. tříd nesoucí název Preventan
Cup. Naši školu a obec reprezentovali
tito žáci: Adam Ohřál, Daniel Skroch,
Dominik Fuss, Michal Škrob, Hana
Krištofová, Antonín Cigán, Vlastimil
Burian,
Lukáš
Kučera,
Adéla
Vitásková a Anna Kocurová. Naši žáci
předvedli pěkný kolektivní výkon,
bohužel vlivem nepříznivého skóre
nakonec obsadili až třetí příčku.
Bohuslavice - Bolatice
7 : 13
Bohuslavice - Kobeřice
9:8
Bohuslavice - Dolní Benešov 8 : 8

ORION FLORBAL CUP ŽÁKŮ 8. - 9. TŘÍD
Dne 27. 1. 2012 se uskutečnil v Bolaticích již tradiční florbalový turnaj žáků 8. - 9. třídy
s názvem Orion Florbal Cup. Naši školu reprezentovali tito žáci: Michal Freisler, Petr Štefek,
Petr Joško, Jakub Cyrus, Filip Kocur, Matěj Malchárek, Václav Mička a Jan Vitásek. V naší
okrskové skupině jsme se utkali s Kobeřicemi, Bolaticemi, Štěpánkovicemi a Píští. Šanci na
postup měl pouze tým, který se umístí na prvním místě. Skupina byla vyrovnaná, přesto kluci
díky skvělému nasazení a kolektivnímu výkonu postoupili bez porážky z prvního místa.
Finálové zápasy se odehrály v úterý 31. 1. 2012 na ZŠ Otická v Opavě. V naší skupině jsme se
utkali s Vítkovem, s opavskými ZŠ Mařádkova a ZŠ E. Beneše. Do závěrečných finálových
bojů měly možnost postoupit první dva týmy z tabulky. Kluci však bohužel do turnaje
nevstoupili šťastnou nohou, byli zaskočeni a po poměrně zbytečných chybách se ZŠ E. Beneše
prohráli. Náš výkon i kvalita hry se sice během turnaje stále zvyšovala, ale na postup ze
skupiny to už nestačilo. Kluci obsadili smolně třetí nepostupovou příčku. Rozhodl o tom zápas
mezi Vítkovem a E. Beneše, jenž skončil remízou. Přesto bych chtěl klukům moc poděkovat
za skvělý výkon a také za to, že se probojovali až do opavského finále.
Základní skupina – okrskové kolo:
Základní skupina – okresní finále Opava:
4:3
Bohuslavice – Kobeřice
1:5
Bohuslavice – Opava E.Beneše
1:1
Bohuslavice – Bolatice
4:4
Bohuslavice – Vítkov
8:0
Bohuslavice – Píšť
Bohuslavice – Opava Mařádkova 8 : 0
Bohuslavice – Štěpánkovice 16 : 1

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci naší školy a obce.
Mgr. Pavel Pinďák
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Placená inzerce
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
V sobotu 25. 2. 2012 se v restauraci Kasino uskutečnila výroční valná hromada. Zúčastnilo se
50 členů, což představuje asi jednu třetinu. Předseda klubu pan Vilém Kocián přednesl zprávu o
činnosti za rok 2011. Trenéři jednotlivých mužstev krátce zhodnotili uplynulý rok. Zprávu o
hospodaření přečetl Pavel Dominik. V závěrečné diskuzi jsme měli možnost vyslechnout zajímavé
příspěvky a názory členů.
Kromě sportu, který je naší hlavní náplní nás v letošním roce čeká připomenutí 80. let vzniku
klubu. Při této příležitosti plánujeme v listopadu slavnostní setkání členů, sponzorů a dalších
příznivců. V letošním roce bychom také rádi začali s opravou parketu a budováním krytého posezení.
Hráči a členové výboru zvou příznivce kopané na zápasy jarní části sezony, kterou zahájíme
poslední březnový víkend. V sobotu 24. března se utká „B“ mužstvo s posledním celkem TJ Háj ve
Slezsku „B“ a v neděli 25. 3. nastoupí „áčko“ proti vedoucímu celku FK Bolatice. Dorostenci a žáci
začnou hrát v dubnu. Rozlosování soutěží bude přílohou dubnového zpravodaje.
Ze zprávy o hospodaření (zaokrouhleno v tis. Kč):
Celkové výdaje po odečtení odpisů
756 tis. Kč
spotřeba materiálu
89 tis. (v tom: sportovní materiál – 9 tis., pohonné hmoty 23 tis., materiál
na opravu a údržbu 44 tis., ostatní materiál 7 tis. ceny na akce 6 tis.)
oprava majetku
13 tis.
spotřeba energie
123 tis. (elektřina 53 tis., plyn 65 tis., 5 tis.)
doprava celkem
84 tis. (autobusy 20 tis., cestovní příkazy 64 tis.)
služby
240 tis. (leasing sekačky 120 tis., nájmy 17 tis., hostování a přestupy 97
tis., registrace, startovné a ostatní 6 tis.)
občerstvení
51 tis. (A večeře 27 tis., ostatní - min., ukončení sezony 24 tis.)
mzdové náklady
110 tis. (trenéři, údržba, účto, praní a úklid)
platy rozhodčích
31 tis.
poplatky, daně, pokuty 15 tis.
Celkové příjmy
dotace obce
tržby
dotace z ČSTV
členské příspěvky
pojistné

763 tis. Kč
360 tis.
363 tis. (pronájem Kasína 262 tis., vstupné a hostování 91 tis., reklama 10 tis.)
21 tis.
5 tis.
14 tis. (za poškozenou plynovou budku a plot)
Mgr. Pavel Dominik

Řádky z házené
V půlce února začala naše děvčata hrající za Sokol Poruba mistrovské utkání v dorostenecké
soutěži. Na úvod nás čekali soupeři ze dna tabulky, se kterými si děvčata s přehledem poradila.
V utkání s Brnem – Bohunice vyhrály 29:19 – branky – Anna Pudichová – 6 br a Marie Janošová 6
br. V druhém utkání s Hodonínem vyhrály 35: 27 – branky – A. Pudichová – 11 br. M. Janošová 8 br.
Velmi dobrý výkon podala také Nikola Stefková , která obě utkání odchytala. V dalších utkáních nás
čekají ovšem těžší soupeři.
Petr Janoš
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Řádky z florbalu
11. 2. Fatpipe aréna
Mrazivé ráno a posunutá utkání kvůli nevyhřáté nafukovací hale, tak přesně takto začaly naše
zápasy ve Fatpipe aréně. Prvním soupeřem byli domácí, kteří nastoupili jako my s omezeným počtem
hráčů. Jediný, kdo ze sestavy Pepina vyčníval, byl brankář, který snad zaplnil svou postavou víc jak
polovinu brány. V naší kleci nastoupil Lukáš Fin Freisler, který by se za svého protihráče schoval snad
třikrát. Celé utkání jsme domácí přehrávali a poměr střel 8 : 40 jasně ukazoval, kdo měl po celé utkání
navrch. Bohužel obr v domácí kleci nedával moc prostoru ke vstřelení branky, a když už jsme gólmana
překonali, skončil míček na tyči, břevně, či mimo bránu. Pepino z minima střel dokázalo dvě využít, a tak
utkání skončilo naší porážkou. Všichni hráči podali vynikající výkon, včetně brankáře, ale jak je vidět, ani
to někdy nestačí. Ovšem přesvědčili jsme se, že ani slavné Pepino není neporazitelné!!!
Pepino Ostrava : FBC Bohuslavice 2 : 1 ( 0:1, 1:0, 1:0 )¨
Jedinou branku vstřelil Martin Werner
Ve druhém utkání proti Domaslavicím jsme nezačali zrovna šťastně a hráčům jako by se nechtělo.
Na začátku druhé třetiny jsme prohrávali 5:2 a nevypadalo to nadějně pro naše barvy. Kratičké přerušení
hry jsme využili s Reném k vyburcování hráčů. Proběhl i malý slib od trenéra a hráči se vrátili na plochu
jako vyměnění. Do třetí třetiny jsme vstupovali s jednobrankovým mankem. Pak začal kolotoč, na který
hráči Domaslavic nedokázali reagovat a jen přihlíželi koncertu našich hráčů. Hatrick si jako první
vystřílel Tomáš Smolka. Chvíli po něm krásnou střelou dovršil svůj hatrick Jakub Fus a závěr utkání
patřil benjamínkovi našeho týmu Tomášovi Blahutovi, který dorazil soupeře hned čtyřmi brankami.
Domaslavice sice ještě vstřelili 2 branky, ale na vynikající hru našeho týmu nenašli odpověď! Super zápas
hoši!!!
SK Domaslavice : FBC Bohuslavice 7 : 11 ( 3:1, 2:3, 2:7 )
branky: Tomáš Blahut 4, Tomáš Smolka 3, Jakub Fus 3, Martin Werner 1

25. 2. Brušperk
Jeden z mála turnajů, který se odehrával v odpoledních hodinách a dopřál tak hráčům spánku
podle chuti. Začínali jsme až po 15 hodině v nádherné hale s tribunami a občerstvením, která na
Hlučínsku tak chybí!!! V prvním utkání jsme nastoupili proti Škorpionům z Poruby. V prvním
vzájemném utkání jsme je porazili výbornou obranou a rychlými breaky. Na turnaj s námi neodjel ani
jeden ze dvou obvyklých brankářů, a tak si křest ohněm prožil Jan Hluchník, který měl pár dobrých
zákroků, ale přesto nepodal optimální výkon. Soupeř nám oplácel stejnou mincí jakou jsme ho udolali v
minulém utkání my a nahazováním v kombinaci s rychlými breaky velmi znepříjemňoval život naši
obraně. Přidali i nepříjemné napadání, kterým narušovali rozehrávku našeho týmu už v obranném pásmu.
Už v první třetině si tak vybudovali příjemný náskok tří branek, a ač se naši kluci snažili ze všech sil,
tentokrát Škorpioni nepříjemně bodali a odvezli si cenné vítězství.
Škorpioni Poruba : FBC Bohuslavice 9 : 4 ( 4:1, 3:2, 2:2 )
branky: Martin Werner 2, Tomáš Smolka, Lukaš Kaspar a Filip Kocur
Ve druhém zápase se Slovanem Havířov nás čekal nepříjemný, rychle kombinující soupeř, který
nám v Čeladné uštědřil nepříjemný výprask. Ovšem tentokrát to bylo úplně jiné utkání! První branku
vstřelil Tomáš Blahut už v osmé vteřině první třetiny! Soupeř sice ještě vyrovnal na 1:1, ale pak už
nestačil dotahovat po celé utkání náš dvoubrankový rozdíl. Utkání bylo od začátku velmi vyhrocené,
jelikož rozhodčí povolili několik ostrých zákroků a emoce na hřišti doslova překypovaly přes mantinely.
Ovšem naši kluci podali fantastický výkon nad hranicí svých možností včetně brankáře, kterého jsem
snad ani nepoznával!! Přítomní rodiče ocenili výkon celého týmu potleskem ve stoje. Je jenom škoda, že
se neúčastní víc rodičů, kteří by ocenili výkony svých ratolestí. Tentokrát si to kluci zasloužili.
Fantastický výkon od všech hráčů!!!! Děkuji, hoši!!!
Slovan Havířov : FBC Bohuslavice 3 : 6 ( 1:2, 1:3, 1:1 )
branky: T. Blahut 2, M. Kretek, T. Smolka a J. Fus
Daniel Birtek

Stránka 16 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 231

Březen 2012

Řádky z kultury
Zajímavý rozhovor
Asi jste, tak jako já, zaznamenali informaci o
úspěchu jedné naší maminky v letošním ročníku soutěže
Missis 2012. Mgr. Gabriela Prchalová se stala třetí
nejsympatičtější maminkou České republiky a v tomto
velkém úspěchu jí samozřejmě pomohla i její dcerka
Markétka. Zeptala jsem se jí proto alespoň na pár otázek o
této velmi oblíbené soutěži.
Jaké jsou úplně první dojmy druhé vicemissis 2012?
Dojmy jsou velice příjemné. I když jsem po
několikadenním soustředění přijela z Mariánských Lázní
docela unavená, zůstaly jen hezké a nezapomenutelné
zážitky a myslím, že to stejné je i u Markétky, která to
všechno brala jako jednu velkou zábavu a setkání s jinými
fajn dětmi. Navíc jsme vůbec nepočítaly s umístěním,
protože konkurence byla opravdu velká - mladé hezké
maminky a roztomilé děti. Ale jsme obě rády, že jsme
přece jenom něčím porotu zaujaly.
Překvapila Vás tato soutěž v něčem?
I když se ráda a docela často zúčastňuji nejrůznějších
kulturních a zábavných akcí, byla jsem v takové soutěži
poprvé a překvapilo mně spoustu věcí – tím nechci říct, že nepříjemně. Už jen to, kolik lidí se musí
podílet na přípravě a průběhu této akce.
A jak tuto soutěž prožívala Markétka?
Jak už jsem říkala, Markétka brala soutěž jako zábavu a velké dobrodružství, těšila se na ostatní děti,
které v soutěži byly. Protože zná z televize Martina Dejdara, moc se těšila i na něj a hned po setkání s ním
mu bezprostředně do očí řekla, že ho má moc ráda. Bylo vidět, že i on má děti velice rád. Markétka si
také užívala převlékání a předvádění různých šatiček a kostýmů, které jsme s sebou měly, protože je
velká parádnice, jako asi všechny holčičky v jejím věku.
Která disciplína byla nejtěžší pro Vás a která pro dcerku?
Pro mě samozřejmě disciplína tajná, protože ani jedna z maminek do poslední chvíle nevěděla, co jí čeká.
Nakonec jsem však měla velké štěstí, protože na mě vyšlo zpívání, což mám ráda a musím říct, že Martin
Dejdar nám maminkám s tímhle úkolem hodně pomáhal a podržel nás. Markétce zřejmě svědčí publikum,
vše zvládla hravě, nejhorší pro ni i ostatní děti bylo asi čekání na odměnu – plyšovou hračku.
Finále se konalo v Mariánských Lázních, měly jste alespoň chviličku na procházku městem, a
pokud ano, jak se Vám tam líbilo?
Tentokrát jsme opravdu na procházku čas neměly, ale protože jsme několikrát denně přecházely z hotelu
do divadla, tak jsem se snažila užít si alespoň takto atmosféru lázňského města. Naštěstí se první
výběrové kolo této soutěže konalo v září také v Mariánských Lázních, takže jsme už tehdy toto nádherné
město prošly, hlavně lázeňskou kolonádu. A navíc bylo na podzim krásné slunečné počasí, což umocnilo
naše dojmy.
Kdo z porotců nebo účinkujících Vás zaujal nejvíce a čím?
Samozřejmě bylo pro nás velkým zážitkem setkání se spoustou zajímavých i mediálně známých lidí.
Celou dobu jsme spolupracovali se známým režizérem Antonínem Vomáčkou, takže jsem obdivovala
jeho pracovní nasazení, organizační schopnosti a vůbec jeho práci. Myslím, že ho měly rády i děti. S
Martinem D. jsme si hned všechny tykaly, což bylo taky velice sympatické. V programu účinkoval také J.
Vojtek – sympaťák, se kterým jsem měla příležitost se setkat. Z porotců to byli zejména Radek John, paní
Karolína Peake a spousta dalších významných lidí.
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A jaké byly ceny pro vítězky?
Protože soutěž je zejména charitativní záležitostí a většina peněz je určena pro děti z dětských domovů,
ceny nejsou to nejdůležitější v tomto klání. Samozřejmě jsme nepřijely s prázdnou, dostala jsem krásný
zlatý prstýnek, nádhernou obrovskou kytici, spoustu drobných cen a Markétka měla radost z velkého
plyšového psa a třpytivé korunky. Nepředpokládala jsem umístění, takže jsme měly velkou radost z toho,
že byl nakonec titul 2.vicemissis náš.
Vraťme se teď na úplný začátek, kdo Vás přivedl na myšlenku zúčastnit se této soutěže?
Byla to moje maminka. Ta už mě přemlouvala před několika lety, abych se přihlásila s mými staršími
dětmi. Zdolala mě teprve až teď s Markétkou, tak doufám, že jsme rodičům udělaly radost.
Pokud byste se znovu rozhodovala, jestli jít do soutěže Missis, jak by dopadlo Vaše rozhodnutí?
Myslím si, že jednou to opravdu stačilo. Pro nás soutěž dopadla, jak nejlépe mohla. Markétka do ní šla
stejně jenom s tím, že korunku domů přivezeme. Přivezly jsme navíc naše spoluvítězky (na 1. a 2. místě)
byly také z Moravy – z Ostravy, z čehož jsem měla zase velkou radost já.
Rozhovor připravila Eva Ilková

Upozornění
Prosíme všechny, kteří chtějí vystavit své perníky a ruční práce na velikonoční výstavě, přineste
své výrobky v pátek 16. 3. 2012 od 16.00 hod do obřadní síně v Obecním domě. Ruční práce nutno
označit jménem majitele nebo autora (samolepka nebo papírek se špendlíkem ze zadní strany výrobku).
Výrobky bude možno vyzvednout zpět, ihned po skončení výstavy, to je v neděli 18. 3. v 19.00hod.
Birtková M.

Univerzita třetího věku
V březnu 2010 jsme zahájily studium Univerzity třetího věku v Hlučíně.Vedle zájemců o studium
z města Hlučína měli možnost se přihlásit i senioři z okolních obcí. Ke studiu se mohli přihlásit zájemci
nad 55 let a doporučené bylo středoškolské vzdělání. Školné činilo 1500,- Kč na 1 semestr a v mnoha
případech studentům přispěla obec. Druhého turnusu se účastnilo 38 studentů. V rámci 4 semestrů výuky
jsme zvládli obory tematicky zaměřené na počítač, angličtinu, právo a umění. Přednáškové kurzy byly
propojeny, nejednalo se jen o čisté přednášky, ale velký prostor byl dán také diskusím. Studium trvalo
2 roky v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně a probíhalo v odpoledních hodinách na Gymnáziu J. Kainara
v Hlučíně. Znalosti a zkušenosti lektorů z Vysoké školy podnikání v Ostravě velmi obohatily náš volný
čas. Přínosné bylo i navázání nových kontaktů mezi studenty z různých oblastí s různými zájmy a
koníčky.
Studium začalo výukou na počítači. Pro mnohé z nás to nebylo nic nového, ale našli se i tací, kteří
se ocitli v dosud pro ně neznámém světě. Přestože jsou v dnešní době počítače doménou mladých i nám
starším mají co říci. Přes psaní textu, tvoření tabulek, prezentaci, používání slovníku jsme dospěli
k internetu a emailové poště. Této oblasti jsme věnovali nejvíce času. Došli jsme však také k závěru, že
přes všechno co tento jedinečný přítel člověka dokáže, je také velkým zlodějem času.
K tomu, abychom počítači mohli co nejvíce porozumět, značně přispěla výuka 2. semestru angličtina. Získali jsme základy pro porozumění a jednoduchou komunikaci v nejběžnějších situacích. Šlo
především o to umět si v anglicky hovořící zemi s konkrétní situací poradit. Tato část studia byla obzvlášť
humorná, protože většina studentů měla znalosti spíše z němčiny a tak se stalo, že jsme často hovořili
německo-anglicky.
Velmi zajímavé, ale hlavně poučné, bylo právo a poutavé bylo i zakončení studia, kdy jsme se
formou výkladu s využitím Power Pointové prezentace seznámili s uměním.
Studium jsme zakončili slavnostně na Městském úřadu v Hlučíně 27. ledna.
Děkujeme tímto městu Hlučín za umožnění studia a obci Bohuslavice za finanční příspěvek. Velký
dík patří také organizátorům a lektorům Ostravské univerzity.
Rovněž doufáme, že tímto příspěvkem budeme motivovat a inspirovat další zájemce a že se brzo
najdou následovníci.
Anna Lasáková, Anna Herudková
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Náboženský život (48.)
Jméno dnešního světce, o kterém chci psát, byste sotva našli v běžném kalendáři. Snad
v některém církevním. 9. března slaví svátek sv. Bruno. Toto jméno není dnes zrovna v oblibě, přesto
žijí v naší obci ještě občané, kteří toto jméno nosí.
Sv. Bruno z Querfurtu se narodil někdy kolem roku 974 v Sasku. Byl horlivým hlasatelem
víry. Již ve svých 30-ti letech se stal biskupem. Věnoval se hlavně šíření víry mezi slovanskými
kmeny v Sedmihradsku, v západním Rusku a také v Prusku. Byl proto nazýván druhým apoštolem
Pruska (po pražském sv. Vojtěchovi) a je uctíván jako patron této oblasti. Při své misijní činnosti
přišel spolu s 18 druhy v Braunsbergu o život mučednickou smrtí. Stalo se tak pravděpodobně 9.
března roku 1009. To je vše co o tomto světci víme.
Všem dnes již letitým nositelům tohoto jména blahopřeji k svátku.
Životopisem sv. Bruna končím cyklus povídání o původu jmen. Snad jsem za ty čtyři roky, co
jsem se věnoval tomuto tématu, leccos osvětlil a připomněl nositelům jmen jejich patrony, o kterých
mnozí nic nevěděli.
Od příštího Zpravodaje se budu věnovat poznávání kostelů v našem okolí, jejich historii,
architektuře a výzdobě i jejich patronům.
Leo Dominik, kronikář

Společenská kronika – naši jubilanti v březnu 2012
Ohřál Josef
Kocurová Anna
Sněhotová Marta
Tomaschková Ilse
Vitásková Helena
Čížová Adéla
Menšíková Marie
Birtková Jindřiška
Nevřelová Marie
Kocurová Anna
Stoczková Marie
Heiduková Rita
Lasáková Anna
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová
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