Číslo 233

květen 2012

Vážení spoluobčané,
hned na prvních řádcích našeho zpravodaje bych vám chtěl sdělit velmi významnou
zprávu. Byli jsme úspěšní v získání dalších finančních dotací pro naši obec. Náš projekt
„Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy a mateřské školy Bohuslavice vč.
výměny zdroje vytápění“ byl schválen a naše obec získala pro jeho realizaci investiční dotaci.
V naší základní a mateřské škole budou v rámci tohoto projektu vyměněny všechna okna a
venkovní dveře, bude zateplena fasáda, zrekonstruovány obě stávající kotelny a dokončeny
sedlové střechy nad pavilónem U2 a objektem mateřské školy. Stávající dvanáct let staré
plynové kotle budou nahrazeny moderními plynovými tepelnými čerpadly. Finanční dotace z
Operačního programu životního prostředí na stavbu činí 10,190 mil Kč. Na dodavatele stavby
bude vypsáno výběrové řízení.
V souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami a úsilím o zajištění
ochrany zastavěného území obce před přívalovými dešti jsme podali žádost o dotaci na studii
protipovodňových opatření. A byli jsme úspěšní i s tímto dalším projektem. Na vypracování
„Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce
Bohuslavice“ jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši
1,014 mil. Kč. A abych byl úplný, ve hře máme pro letošní rok ještě dvě žádosti o dotaci.

Blahopřeji našim hokejovým reprezentantům k vítězství v Amatérské hokejové lize a děkuji
za úspěšnou reprezentaci naší obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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První je žádost o dotaci na pořízení zametacího stroje na místní komunikace a chodníky
za účelem snížení prašnosti v obci. A druhou je žádost o dotaci na rekonstrukci dětských hřišť
u obecního domu, za samoobsluhou u Kafárně a nové dětské hřiště za vitrínami u kulturního
domu. Doufám, že se zařadíme i v těchto případech mezi úspěšné uchazeče.
V dubnu jsme zažívali chladná rána a neohřáli jsme se příliš ani v průběhu dne. Příroda
se jen velmi postupně, ale přesto nezadržitelně probouzí do nejkrásnějšího měsíce v roce.
Oslavili jsme v radostné atmosféře velikonoční svátky a uspořádali tradiční setkání seniorů.
Minutou ticha jsme vzpomenuli na spoluobčany, se kterými jsme se museli rozloučit
v posledním roce. Následovalo jmenovité představení občanů starších 80 let s obdarováním
kytičkou a přáním všeho nejlepšího do dalších let. Při této příležitosti jsem rovněž předal
kytičku s blahopřáním nejstarší občance stoleté p. Bernardině Chorovské. V kulturním
programu vystoupila taneční skupina Vřes z Vřesiny, která kromě tance uvedla i scénku „po
našemu“. K dobré náladě zahrál p. Prengl z Píště.
Měsíc květen bude podstatně bohatší na kulturní a společenské akce. V sobotu
5. 5. 2012 zahájí Sbor dobrovolných hasičů ve svém areálu tradiční opékání makrel. V neděli
13. 5. oslavíme v sále kulturního domu „Den matek“ kulturním představením žáků základní
školy. A další neděli 20. 5. pořádají hasiči v areálu SK Bohuslavice I. kolo soutěží v požárním
sportu. V sobotu a neděli 26. a 27. 5. 2012 se představí náš Klub paličkované krajky v obřadní
síni Obecního domu výstavou paličkované krajky, která bude v neděli obohacena výstavou
svatebních kytic.
Milé maminky, babičky i prababičky, k vašemu krásnému „Dni matek“ vám přeji hodně
lásky, radosti a spokojenosti. A všem ostatním, nechť vám rozkvetlý nejkrásnější měsíc v roce
přinese hodně optimismu a pohody.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 18. jednání dne 16. 4. 2012 zabývala následující problematikou:

Zahájení.
Kontrola usnesení.
Schválení závěrečného účtu za rok 2011.
Výsledky hospodaření obce za 01-03/2012, výnosy daní za 01-03/2012.
Investiční výstavba – stavby:
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice:
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace,
Smlouva mandátní:
Zabezpečení procesu výběrového řízení.
Koordinace při zajištění smlouvy se SFŽP, další administrativa.
Administrace dotace.
Propagace projektu.
Zajištění závěrečné fáze získání dotace.
 Výběrové řízení na dodavatele dětských hřišť.
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, informace z jednání komise místního rozvoje, instalace
retardérů na ul. Poštovní.
 Demolice RD č. 205, výzva na vypracování nabídky na demolici zaslána na fy Valko a DK1.
Projektová dokumentace:
 Dům pokojného stáří, návštěva Domova pokojného stáří Nový Hrozenkov, informace a
zkušenosti z provozu.
 Komunikace Záhumenní, nová situace vč. upravených záborů soukromých pozemků.
 Infrastruktura pro nové RD na parcele 1554/10 vč. přeložky stávající kanalizace Na Svahu,
návrhy řešení.
 Interiér KD, komise místního rozvoje nedoporučuje v současné době zahájit práce na projektu
z důvodu financí a jiných priorit, zahájit práce na nové el. přípojce.
 Projekt výměny oken v HZ, předání podkladů.
 Obnova zeleně v obci.
 Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Chuchelné, 2. 5. 2012
v 10.00 hod v Kravařích.
 Smlouva o právu provést stavbu na parcele č. 209/1 (el. přípojka k novostavbě RD na parcele
269, David Štefek).
 Žádost o opravu příjezdové cesty k RD manž. Barčových, Freislerových a Hurných.
 Studie Perspektivní řešení dopravní obslužnosti obcí zastoupených v SOH.
6. Pozemek parc. č. 1556/7 (pozemek 19 m2 převeden na obec Bohuslavice z Úřadu pro zastupování
státu, pozemek pod garáží Vilém a Markéta Kocurovi, Opavská 346, Bohuslavice).
7. Žádost Opavice, a. s. o odprodej pozemků, předán požadavek na ocenění pozemku.
8. Organizační věci:
 Program 11. jednání obecního zastupitelstva dne 26. 4. 2012.
 Vyhlášení výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice, harmonogram úkolů,
objednávka inzerátu.
 Ukončení programu „Vzdělávání v eGon Centru ORP Hlučín“. Vytvoření pozice pracovníka
metodické podpory, podíl obce na nákladech.
 Žádost o vypouštění odpadních vod z kanal. vyústí do Bohuslavického potoka.
 Sběr zeleného odpadu, nabídka na vypracování žádosti o dotace na kompostéry.
 Místní rozhlas, dosud nepředaná nabídka na rozšíření vysílacích hnízd a optimalizace jejich
umístění.
 Černé skládky.
1.
2.
3.
4.
5.
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 Veřejná služba, nástup 16. 4. 2012 - 3 muži a 5 žen, veřejně prospěšné práce, nástup
2. 5. 2012 – 1 muž, koordinátor veřejné služby, 2 ženy.
 Uzavření dohody o pracovní činnosti s p. Janem Birtkem, spolupráce se správcem obecního
vodovodu Erhardem Kocurem.
 Návštěva Závažné Poruby, předpoklad 29., 30. 6. a 1. 7. 2012, informace o návrhu obsahu
setkání (fotbal, hasiči, folklór, chrám. sbor, lidová řemesla, krajové speciality).
 Setkání seniorů 20. 4. 2012 v 16 hod v sále KD, přeložení páteční mše sv., chlebíčky, koblihy,
víno, seniorky z Vřesiny, hudba.
 Kulturní akce, opékání makrel, položení věnců k pomníkům padlých ve 2. svět. válce, soutěž
v hasičském sportu.
 Den sociálních služeb 13. 6. 2012 na náměstí v Hlučíně.
 Žádost o prominutí nájemného (cvičení jógy ve škole).
9. Diskuse.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém 11. jednání dne 26. 4. 2012 usnesení
č.: 14/10
a) Za ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Ing. Marii Poštulkovou a
Štěpánku Češlovou a za členy návrhové komise Evu Ilkovou, Jana Manusche a Mgr. Pavla
Dominika.
b) Program 11. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Celoroční hospodaření obce Bohuslavice a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2011 bez výhrad.
d) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 1. čtvrtletí 2012.
e) Rozpočtové opatření č. 2/2012.
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010.
g) Mandátní smlouvu č. 04 – 12 – 56 s fy Energy Benefit Centre, a. s. Praha na provedení
specifikovaných činností (Zabezpečení výběrového řízení, koordinace při zajištění smlouvy se SFŽP,
administrace dotace, propagace projektu, zajištění závěrečné fáze získání dotace).
h) SOD č. 04 – 12 – 57 na zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a vydání
stavebního povolení na stavbu „Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy
v obci Bohuslavice včetně výměny zdroje vytápění“ s Energy Benefit Centre a. s., Thákurova 531/4,
160 00 Praha 6.
i) Pověření rady obce na schválení Dodatku k SOD s firmou Metrostav na vícepráce a méněpráce při
rekonstrukci chodníků v úseku kostel - KD.
j) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a výběr firmy Hřiště, s. r. o., Brno jako dodavatele projektu
„Dětské hřiště v zastavěném území obce Bohuslavice“ vč. uzavření smlouvy o dílo.
k) Cenu za odkup pozemků ve výši 10,- Kč/m2 od majitelů parcel na ulici Záhumenní.
l) Záměr rekonstruovat darovaný dům na ul. Opavské č. 235 na „Dům pokojného stáří Vincence
Hurníka“ na domov pro seniory s pobytovými službami.
m) Záměr prodeje pozemku p. č. 1556/7 k. ú. Bohuslavice u Hlučína za cenu 50,- Kč/ m2.
n) V návaznosti na nárůst negativních jevů v obci, počtu přestupků a trestních činů výpověď smlouvy
s BOIS Opava. Na zvýšení bezpečnosti v obci a snížení počtu negativních jevů se zaměřit na
spolupráci s Policií ČR vč. poskytování příspěvku na dopravu.

15/11
ukládá:
a) Starostovi obce Bohuslavice projednat s vedením SK Bohuslavice zabezpečení (zamykání)
přenosných branek na hřišti a projednání přijetí opatření, které sníží nebezpečí zranění míči
kopnutými z hřiště SK na ulici Sokolskou a přilehlé soukromé pozemky.
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 Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
 Celoroční hospodaření Sdružení obcí Hlučínska a závěrečný účet sdružení za rok 2011 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu revizní komise sdružení za rok
2011 bez výhrad.
 Výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Bohuslavice.
 Informaci o schválení projektu „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ v obci Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění“ a přidělení dotace ve výši 10.190.420,- Kč.
 Informaci o dokončení rekonstrukce chodníku v úseku kostel – KD v termínu do 5. 5. 2012.
 Informaci o krocích vedoucích k zajištění zvýšené dopravní bezpečnosti v obci.
 Informaci o průběhu vyřizování územního souhlasu na „Úpravu vjezdů a realizaci přípojek na
ul. U Kovárny“
 Informaci o průběhu stavebního řízení demolice objektu č. p. 208.
 Stav prací na projektu Rekonstrukce ulice Záhumenní.
 Informaci o schválení dotace na projekt „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření na území obce Bohuslavice“ ve výši 1.074.600,- Kč.
 Informaci o přípravě projektové dokumentace přeložky kanalizace na ulici Školní.
 Informaci o požadavku na mimosoudní vyrovnání.
 Informaci o stavu rozpracovanosti projektových dokumentací a oprav obecního majetku.
 Informaci o podání žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
 Informaci o návštěvě družební obce Závažná Poruba.
 Informaci starosty z jednání rady obce.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta obce
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Důležité informace
Bezpečnost, pořádek a čistota v obci
I přes opakované výzvy pokračovalo i v měsíci dubnu v naší obci páchání přestupků a
trestných činů. Neznámý pachatel nebo pachatelé rozbili výlohu a vloupali se do samoobsluhy
u Kafárně. Naštěstí neukradli nic, jen způsobili škodu, kterou však při neodhalení pachatelů
budeme muset zaplatit všichni. Při kontrole a úklidu katastru jsme zjistili, že neznámí
pachatelé rozstříleli kuličkami informační tabule a značky, rozbili okna v soukromém domku,
založili černé skládky u pískovny v lese Bor, mezi rybníky u Dolního Benešova, na starém
letišti a na přístupových cestách do obce. V autobusových zastávkách, v záchodcích na
hřbitově a na veřejných prostranstvích se i přes pravidelný opakovaný úklid neustále
vyskytuje nepořádek. Na likvidaci černých skládek a udržování pořádku musíme vynakládat
drahocenný čas i finanční prostředky, které bychom rádi využili na další rozvoj obce.
Vyzývám vás ke změně chování. Všichni musíme mít zájem udržovat v naší obci a jejím okolí
čisté a krásné prostředí.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Výzva k vývozu žump a septiků
a kontrole provozu domovních čistíren odpadních vod
V minulých číslech zpravodaje jsem už psal o kontrole vyústí jednotlivých větví
kanalizace do vod povrchových, zejména Bohuslavického potoka, kterou po celý minulý rok
prováděla Česká inspekce životního prostředí. Při následném odběru vzorků a provedených
chemických rozborech bylo opakovaně zjištěno nadměrné znečištění odpadních vod.
Vyzývám proto všechny majitelé rodinných domků, aby provedli kontrolu stavu svých žump i
domovních čistíren a prováděli průběžně pravidelný vývoz a likvidaci. V případě, že se
podstatně nezlepší kvalita vypouštěných vod, provede Česká inspekce životního prostředí
v souladu s platným zákonem fyzickou kontrolu stavu domovních čistíren, žump a septiků vč.
dokladů a faktur dokládajících pravidelný vyvoz a likvidaci odpadních vod. A těm kdo
nebudou mít doklady, hrozí pokuta.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Velkoobjemové kontejnery
Obecní úřad v Bohuslavicích oznamuje občanům, že v sobotu 12. 5. 2012 se uskuteční
v naší obci odběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu od občanů a to v době od
8.00 do 13.00 hodin na parkovišti u kulturního domu. Kontejnery mohou využívat občané,
kteří mají v obci přihlášeny popelnice a řádně uhrazen poplatek za jejich svoz.
OZO Ostrava s.r.o. oznamuje, že v týdnech, kde budou státní svátky (1. 5. a 8. 5.), bude
svoz popelnic jako obvykle, tedy v pátky a to 4. a 11. 5. 2012.
Karla Krupová
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Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství
Po 4 letech se v Kravařích opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo Praha.
Místo: BULY ARÉNA Kravaře
Datum:
pondělí 14. 5. 2012 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.,
úterý 15. 5. 2012 v pracovní době od 08.30 do 13:00 hod.
Různé:

Není možné zapsat nezletilé děti do cestovního pasu rodičů.

Každé dítě může mít od narození svůj vlastní cestovní pas. Žádost pro nezletilé děti musejí podat oba
rodiče společně.

Doručení vystavených cestovních pasů bude provedeno do cca 6 týdnů poštou coby cenina za poplatek
ve výši 100,- Kč, který bude inkasován při podání žádosti o vystavení cestovního pasu.

Od 1. 1. 2013 budou držitelé německého státního občanství moci požádat i o vystavení německého
občanského průkazu s trvalým pobytem v České republice.
Žadatelé si přinesou s sebou:
 Český rodný list v originálu.
 Originální doklad o německém státním občanství (Staatsangehörigkeitsausweis).
 Německý pas, pokud již vlastníte (i s propadlou lhůtou platnosti).
 Český pas či občanský průkaz.
 Vdané ženy: oddací list v originálu.
 U nezletilých dětí (rodný list dítěte + obou rodičů, oddací list rodičů nebo doklad o uznání otcovství, dále
občanské průkazy obou rodičů).
 Pokud žadatel měl poslední trvalý pobyt v Německu a již tam nebydlí, je nutné předložit originál
Abmeldebescheinigung (Potvrzení o odhlášení z trvalého pobytu v Německu).
 2 fotografie na německý biometrický pas (poradí a provede Fotoateliér Vilášek a syn v Kravařích).
 Vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu … viz www.prag.diplo.de ... odkaz PASY a poté Žádost o
vystavení cestovního pasu.
 Poplatky: žadatelé do 16 let: 1.000,- Kč (platnost pasu 6 let),
žadatelé do 24 let: 2.000,- Kč (platnost pasu 6 let),
žadatelé nad 24 let: 2.500,- Kč (platnost pasu 10 let).

V případě dotazů Vám poradí
Mgr. Josef MELECKÝ, mobil: 602 502 478, email: josef.melecky@provalve.cz

Den Země
Letošní Den Země se rozhodli
členové
Mysliveckého
sdružení
v Bohuslavicích oslavit velice bohulibou
činností a to výsadbou 1500 ks smrků a
50 ks buků. Stromky byly vysázeny na
třech
lokalitách
na
zemědělsky
nevyužitelných soukromých pozemcích
a to v „Pozorových důlkách“, v
„Adolfových důlkách“ a v „Liščích
norách“. Výsadba byla provedena
z důvodu rozšíření přirozené krytiny pro
lesní zvěř a členové Mysliveckého sdružení provedli tuto výsadbu zcela ve své režii. Zároveň všichni
věří, že toto rozšíření stromového porostu nebylo poslední a že v rámci finančních možností bude
opět pokračovat v příštích létech.
Eva Ilková
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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/.

Soutěž BAJTÍK
V úterý 27. března proběhlo školní kolo počítačové soutěže Bajtík. Soutěže se zúčastnili
žáci 4. až 7. třídy, kteří soutěžili ve dvou kategoriích. V první kategorii Kilobajtík měli žáci
za úkol nakreslit obrázek v programu Malování na téma „Mé království“. Druhá kategorie
Megabajtík vytvářela prezentaci v programu PowerPoint na stejné téma. Čtyři nejlepší se
zúčastní okresního kola v Opavě, které proběhne 18. května 2012.
BAJTÍK – kategorie Kilobajtík
1. Slivka Štěpán – 4. třída
2. Škrob Michal – 5. třída
BAJTÍK – kategorie Megabajtík
1. Kosková Hana – 7. třída
2. Zlotá Natálie – 7. třída
Mgr. Karla Poštulková
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Den Země – Výstava domácích mazlíčků
V pátek 20. 4. 2012
se ve škole uskutečnila
v rámci Dne Země –
výstava
domácích
mazlíčků
spojená
s besedami o canisterapii a
výcviku psů a chovu plazů
a obojživelníků. Výstavy
se účastnil rekordní počet
– 38 dětí, které se
pochlubily zvířátky, o
která se doma starají.
Vzhledem
k velkému
počtu
byla
zvířata
vystavena
ve
dvou
místnostech. V jedné třídě
se mohli žáci seznámit
s hady,
kudlankami,
papoušky, akvarijními rybkami a africkými hlemýždi, ve druhé zase obdivovali morčata,
křečky, králíčky, pískomily, potkany a kočku domácí. Hlasovali jsme o nejsympatičtější
mazlíčky – zvítězila užovka červená – snow D. Paška z 8. třídy a zakrslý králík Ozzinka N.
Zloté ze 7. třídy.
Souběžně s výstavou
probíhaly zajímavé besedy o
výcviku a chovu psů
s p. M. Šimečkovou, která
kromě
zajímavého
vyprávění, dětem ukázala,
že to se psy opravdu umí a
přednáška p. J. Kubačky
z přírodovědné
stanice
v Opavě obohacená živými
exempláři plazů. Dětem
dopoledne ve škole rychle
uběhlo a soudě podle ohlasů
se jim tato akce moc líbila.
Všichni mladí chovatelé
dostali skvělé ceny, které
zajistil hlavní sponzor akce
CANIS – PROSPER. Touto
cestou chci poděkovat p. M. Hruškové za ochotu a štědrost při sponzorování této akce. Rovněž
mé poděkování patří p. O. Stuchlé, která se na výstavě organizačně podílela.
Mgr. Šárka Kupková
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Matematický klokan 2012
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v
Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže
účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu
sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.
Letošní mezinárodní soutěž Matematický klokan 2011 proběhla v pátek
18. března. Soutěže se zúčastnili všichni žáci 1. až 9. ročníku. Žáci 2. až 9. třídy
nejdříve řešili matematickou část, potom proběhly volné disciplíny na téma
jaro, velikonoce a zvířátka. Žáci kreslili, vyráběli, cvičili a soutěžili.
Soutěžící byli v matematické části
rozděleni podle věku do 4 kategorií:
Cvrček (2. -3. třída), Klokánek (4. - 5.
třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící
řešili 24 testových úloh, přičemž vybírali
jednu z pěti nabízených možností řešení.
Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách
podle obtížnosti, za správnou odpověď
získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za
špatnou odpověď se mu jeden bod
odečetl. Aby soutěžící nedosahovali
záporných výsledků, dostávali do vínku
24 bodů, takže bylo možno získat
maximálně 120 bodů. V kategoriích
Celkový vítěz Martin Vlček 78 bodů
Klokánek, Benjamin a Kadet bylo na
řešení vymezeno 60 minut čistého času. V kategorii Cvrček měli žáci na řešení 45 minut a mohli
dosáhnout maximálně 60 bodů. Nejlepší řešitelé a soutěžící byli odměněni diplomem a cenou.
Fotografie ze soutěže naleznete na školním webu.

Vyhodnocení soutěže matematický klokan 2012
CVRČEK
1. MÍSTO Jaroslav Černovský
2. MÍSTO Lukáš Mika
3. MÍSTO Lucie Kubíková
KLOKÁNEK
1. MÍSTO Martin Vlček
2. MÍSTO Michal Škrob
3. MÍSTO Jan Ryška
BENJAMÍN
1. MÍSTO Hana Kosková
2. MÍSTO Tereza Lasáková
3. MÍSTO Natálie Vinárková
KADET
1. MÍSTO Klára Hřívová
2. MÍSTO Petr Štefek
3. MÍSTO Marie Janošová

(3. třída, 46 bodů)
(3. třída, 45 bodů)
(2. třída, 38 bodů)
(5. třída, 78 bodů)
(5. třída, 76 bodů)
(5. třída, 62 bodů)
(7. třída, 69 bodů)
(6. třída, 67 bodů)
(6. třída, 63 bodů)
(9. třída, 63 bodů)
(9. třída, 62 bodů)
(9. třída, 59 bodů)

Květen 2012

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 233

Stránka 11 z 20

Vyhodnocení volných disciplín
Puzzle
1. MÍSTO Anna Janošová
(3. třída)
2. MÍSTO Martin Tulis
(1. třída)
3. MÍSTO Leontýna Holečková
(3. třída)
3. MÍSTO Adéla Badajová
(3. třída)
Sportujeme s klokanem
1. MÍSTO Klára Dostálová
(1. třída)
1. MÍSTO Viktorie Haburová
(2. třída)
1. MÍSTO Tomáš Gruň
(3. třída)
1. MÍSTO Antonín Cigán
(4. třída)
Prvňáčci klokánci
1. MÍSTO Martin Tulis
(1. třída)
1. MÍSTO Tomáš Kocián
(1. třída)
2. MÍSTO Dominik Pawlik
(1. třída)
Jaro s klokanem
1. MÍSTO Jan Stuchlík
2. MÍSTO Lucie Kubíková
3. MÍSTO Jan Kupka
3. MÍSTO Adéla Holečková

4 minuty
6 minut
7 minut
7 minut

Piškvorkový král
1. MÍSTO Lukáš Mika
2. MÍSTO Patrik Zlotý
3. MÍSTO Štěpán Slivka

(3. třída)
(2. třída)
(4. třída)

(3. třída)
(2. třída)
(4. třída)
(3. třída)

Vyšší stupeň
Zeměpisné hry
1. MÍSTO Vojta Steffek
(8. třída)
2. MÍSTO Lukáš Freisler
(7. třída)
3. MÍSTO Simona Tomaschová
(8. třída)
Klokan v ZOO
1. MÍSTO Natálie Zlotá
(7. třída)
2. MÍSTO Vendula Viktorinová
(9. třída)
3. MÍSTO
Filip Vitásek
(8. třída)
Pexeso
1. MÍSTO Pavel Miketa
(7. třída)
2. MÍSTO Monika Vitásková (9. třída)
3. MÍSTO Michal Škrob
(5. třída)
Cvičíme s klokanem
1. MÍSTO Tři sestry
(Petr Štefek, Jakub Cyrus, Petr Robenek, Jan Vitásek)
Výtvarná výchova na téma Zvířátka
1. MÍSTO Kristýna Kudělová
(8. třída)
2. MÍSTO Kateřina Kichnerová
(7. třída)
3. MÍSTO Eliška Kubíková
(7. třída)
Zpíváme s klokanem
1. MÍSTO Radim Výtisk
(7. třída)
1. MÍSTO Patricie Štefková
(8. třída)
1. MÍSTO Jiří Lasák
(8. třída)
1. MÍSTO Marie Janošová
(9. třída)
Mgr. Karla Poštulková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
V podzimních měsících jsme se
zúčastnili výtvarné soutěže družin z okolí
a to s tématikou „Kam se ježek v zimě
schová“. Děti vytvořili krásná díla a
hlasováním si vybrali šest nejkrásnějších,
které jsme odevzdali ve školní družině ZŠ
Hlučín - Rovniny, kde probíhalo
vyhodnocení. Děti byly zařazeny do dvou
kategorií – 1. kategorie 1. – 2. třída,
2. kategorie 3. – 4. třída. Zúčastnily se tyto
děti: Aneta Lorková, Josef Long Nguyen,
Viktorie Haburová, Marek Cyrus, Josef
Kubík a Josef Kozák.
Krásné 1. místo ve 2. kategorii
obsadil Josef Kozák, který si převzal
diplom a malou věcnou cenu.
V měsíci březnu jsme s dětmi navštívili farmu
manželů Halfarových, kde jsme si mohli zvířata nejen
prohlédnout, ale i pohladit a zaskotačit s nimi. Děti si hrály
s kůzlaty, jehňaty, prohlídly si drůbež, pochovaly králíky a
morčata.
Děkuji tímto manželům Halfarovým za možnost této
návštěvy a krásný zážitek pro děti, kterým se tento výlet
velmi líbil a hlavně si z něho odnesli mnoho nových
informací o domácích zvířatech.
12. dubna jsme tvořili společně
s místní
knihovnou
v prostorách
OBECNÍHO DOMU. Tentokrát jsme
zpracovávali slané těsto. Děti se naučily,
jak se takové těsto dělá a co všechno se
z něj dá vytvořit. Tato činnost naše děti
velmi zaujala a dle své fantazie vytvářely
krásná díla. Nechali jsme je zaschnout a
ve školní družině je pak všichni společně
barvili.
Rádi bychom poděkovali paní
Marii Mikové za spolupráci a panu
starostovi ing. Kurtu Kociánovi za
poskytnutí obecních prostor na toto
tvoření. S dětmi se těšíme na další brzkou
spolupráci.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
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Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
Hokejisté HC Buldoci Bohuslavice sehráli v dubnu svá poslední utkání 9. ročníku AHL –
Amatérské hokejové ligy.
Nejprve porazili Horní Lhotu, následně si poradili v derby s Bolaticemi a přehráli Monaco
Kouty. Tímto vítězstvím stvrdili první místo v tabulce letošního ročníku soutěže, do konce soutěže již
nemohli být předstiženi. V posledním mistrovském utkání letošního ročníku, ve kterém již o nic
nešlo, prohráli s týmem Čas Mančaft.
V úplně posledním letošním zápase se u příležitosti předávání pohárů a individuálních ocenění
utkali s výběrem PHL (PHL – Prajzká hokejová liga, konkurenční hokejová soutěž, hraná také
v kravařské Buly Aréně. Letos ji hrálo 9 celků). V pohledném střetnutí bohuslavičtí soupeře přehráli
v poměru 6:2.
Bohuslavičtí hokejisté obdrželi za své vítězství v letošním ročníku soutěže pohár pro vítěze a
na rok putovní pohár pro mistra ligy.
Výjimečného individuálního ocenění dosáhli bohuslavičtí hokejisté Jakub Kocur a Tomáš
Kocur. Tomáš Kocur byl hráči zvolen nejlepším obráncem soutěže. Jakub Kocur si odnesl tři nejvyšší
ocenění: vyhrál kanadské bodování celé soutěže, byl nejlepším střelcem a navrch byl oceněn
samotnými hráči, kteří jej zvolili nejlepším hráčem celého letošního ročníku.
Z historického hlediska letos HC Buldoci Bohuslavice vyhráli AHL potřetí. Jednou se umístili
celkově na druhém místě, třikrát byli v tabulce třetí a dvakrát čtvrtí.
Věřme, že se hokejistům bude dařit i nadále, a umístí se na předních příčkách i v příštím,
jubilejním, 10. ročníku AHL, který bude opět rozšířen o další mužstva z okolí.
Výsledky:
HC Bohuslavice – HC Horní Lhota
HC Bohuslavice – HC Bolatice
HC Bohuslavice – HC Monaco Kouty
HC Bohuslavice – HC Čas Mančaft
HC Bohuslavice – Výběr PHL

5:3
7:3
7:3
3:7
6:2

Konečné pořadí mužstev letošního 9. ročníku AHL:
1. HC Bohuslavice
2. HC Zábřeh
3. HC Markvartovice
4. HC Horní Lhota
5. HC Derby Kouty
6. HC Bolatice
7. HC Hať
8. HC Otice
9. HC Čas Mančaft
10. HC Kozmice
atd.
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěže a rozpis
všech utkání naleznete na internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián
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SK Bohuslavice
Výsledky mužstev v měsíci dubnu:

muži „A“
neděle 1. dubna 2012
TJ Sokol Slavkov – SK Bohuslavice 0:0 (0:0)
neděle 8. dubna 2012
SK Bohuslavice – TJ Ludgeřovice 1:0 (1:0)
branka: Kretek Tomáš
sobota 14. dubna 2012
TJ Tatran Štítina – SK Bohuslavice 2:1 (1:1)
branka: Tchuř Daniel
neděle 22. dubna 2012
FK Velké Hoštice – SK Bohuslavice 2:0 (0:0)
neděle 30. dubna 2012
SK Bohuslavice – TJ Sokol Krásné Pole 4:1 (3:0)
branky: Kretek Tomáš – 2, Štefek Roman, Strýček Michal

muži „B“
sobota 31. března 2012
SK Meteor Strahovice B – SK Bohuslavice B 1:1 (1:1)
branka: Král Tomáš
sobota 14. dubna 2012
TJ Sokol Štěpánkovice B – SK Bohuslavice B 5:3 (0:0)
branky: Halfar Lukáš – 2, Kušnír Lukáš
sobota 21. dubna 2012
TJ Slavia Píšť B – SK Bohuslavice B 3:1 (1:1)
branka: Janoš Vojtěch
sobota 29. dubna 2012
SK Bohuslavice B – FK Velké Hoštice B 4:0 (2:0)
branky: Janoš Vojtěch, Halfar Lukáš, Pala Vladimír, vlastní

dorost
neděle 8. dubna 2012
SK Bohuslavice – TJ Sokol Kozmice 6:1(4:1)
branky: Štefek, Diehel, Kocur, Mička, Janoš 2x
neděle 22. dubna 2012
TJ Sokol Hněvošice – SK Bohuslavice 1:2 (0:1)
branky: Vitásek J., Janoš J.
neděle 29. dubna 2012
SK Bohuslavice - TJ Otice 4:0(0:0)
branky: Štefek P., Janoš J., Kocur J., Tilleczek D.

žáci
sobota 21. dubna 2012
Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice 2:7
neděle 29. dubna 2012
SK Bohuslavice – TJ Darkovice 7:0

Mgr. Pavel Dominik
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Sportovní život v Bohuslavicích je již pátým rokem bohatší
o amatérský volejbal
Když se před pěti lety sešla parta holek a chlapů a začali pravidelně docházet každou středu do
tělocvičny hrát volejbal, nikdo z nich by asi nečekal, že vydržíme tak dlouho. Jen velmi sporadicky
se stalo, abychom ve středu nenatáhli volejbalovou síť a nezahráli si volejbal. Dokonce se začaly
přidávat i děti našich hráčů. Většina z nás jsou ryzí amatéři a hrajeme pro zábavu a radost z pohybu.
Přesto jsme již v prvním roce uspořádali Vánoční volejbalový turnaj, který se stal tradicí. Začali jsme
zvát i amatérské smíšené týmy z okolních vesnic. Turnaje se pravidelně účastní čtyři nebo pět týmů,
z nichž dva či tři jsou poskládané z našich hráčů. Na turnajích vždy vládne velmi příjemná, sportovní
a přátelská atmosféra a všichni se na tyto akce těšíme.
Pozvánky na náš turnaj se nám začaly vracet a my pravidelně jezdíme na volejbalový turnaj do
Chuchelné a do Závady. V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat i letní turnaj, a to v sobotu 12. 5.
na školním hřišti. V případě nepříznivého počasí se turnaj uskuteční v tělocvičně. Chceme rozšířit
tradičně pozvaná družstva o tým z Bolatic a budeme se těšit, že i nám přibude do volejbalového
kalendáře podobná akce v Bolaticích.
Na turnaji bude samozřejmě bohaté občerstvení pro samotné účastníky a pro všechny příznivce
volejbalu. Věříme, že si občané Bohuslavic najdou cestu na školní hřiště v den konání turnaje a
přijdou povzbudit naše dva týmy v boji o medaile.
Vánoční turnaj loni podpořil i obecní úřad různými cenami pro jeho účastníky. Chceme tímto
poděkovat za podporu volejbalu v obci, ač tento v podstatě spolek není registrován. Věříme, že
obecní úřad nám i nadále zachová přízeň a rádi uvítáme naše zastupitele na našich veřejných akcích.
Informace pro zájemce, kteří mají chuť si zahrát volejbal: scházíme se pravidelně ve středu od 18:30
do 20:00 hod.
Za volejbalové nadšence Daniel Birtek

Řádky z házené
V dubnu pokračovala 1. liga mladších dorostenek v házené. K prvnímu zápasu nastoupily naše
děvčata ve Veselí na Moravě, kde vyhrály 26:27, když ještě 7 min. před koncem prohrávaly o
5 branek, ale v závěru díky skvělému výkonu brankářky Nikoly Stefkové zápas otočily. Herně byl
soupeř lepším týmem, ale za bojovnost zasluhují děvčata pochvalu. Branky: Anna Pudichová 6 br.,
Janošová Marie 12 br.
Ve druhém utkání nás čekal doma největší favorit soutěže DHC Zora Olomouc, který neztratil
v soutěži ani bod. Tento zápas byl dlouho vyrovnaný a to díky velmi dobrému výkonu brankářky
Nikoly Stefkové, ale soupeř potvrdil svou kvalitu a výhru si v závěru zápasu vystřílel a zvítězil o 5
branek 28:33. Oceněním je pochvala reprezentačního trenéra hostů p. Krejčíře. Branky – Janošová
Marie 13 br., Pudichová Anna 10 br.
V posledním dubnovém zápasu nastoupily hráčky Sokola Poruby k zápasu ve Velkém
Meziříčí. Tento zápas děvčatům vůbec nevyšel a odvezli si vysokou porážku 32:26. Branky:
Pudichová Anna 6 br. a Janošová Marie 7 br. Touto porážkou se jim vzdálilo 4. místo. Doufejme, že
si z prohry vezmou poučení a poslední dva zápasy sezóny zvládnou. Doma je čeká Karviná a týden
nato zajíždějí do Jindřichova Hradce.
Házenkářské družstvo Sokola Poruby se momentálně nachází na 6. místě tabulky 1. ligy
mladších dorostenek. Více informací naleznete na stránkách: http://www.svaz.chf.cz/
Petr Janoš
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Řádky z florbalu
Naši dorostenci ukončili sezónu dvěma výhrami. Nejdřív si poradili s lídrem tabulky 1. Eagles
Orlová, kdy vedli až do závěru třetí třetiny 4 : 0. V té době už byl zraněný náš brankář, který měl
naražený prostředníček na pravé ruce, včetně strženého nehtu. Soupeř už jen korigoval dvěma góly na
4 : 2. Po závěrečném hvizdu rozhodčích došlo ještě k náhodnému střetu dvou hráčů a bohužel to
ošklivým zraněním odnesl náš vynikající hráč Lukaš Kaspar (po rentgenu v nemocnici lékař
diagnostikoval zlomenou pažní kost). Lukáš dal v utkání dvě parádní branky!!! Přejeme brzké
uzdravení.
Ve druhém utkání jsme zdolali pátý tým tabulky Horní Suchou, kdy jsme opět vedli, a to
dokonce rozdílem pěti branek. Brankář Lukáš Fin Freisler chytal jen zdravou levou rukou, přesto
podal vynikající výkon!!! Do týmu se po roční pauze zapojil i Patrik Prchala, který rovněž neztratil
nic ze své kvality. Do týmu zapadl i po dlouhé přestávce a pár drobných chyb napravil vstřelenými
brankami. Bohužel jsme po zranění Lukáše Kaspara hráli jen v osmi hráčích, což se projevilo v
závěru na fyzičce našich hráčů. Soupeři se po našich individuálních chybách podařilo snížit na 3 : 5 a
my mohli se závěrečným hvizdem sudích konstatovat, že bohuslavičtí dorostenci všem ukázali, že
florbal hrát umějí a je jedno proti komu hrají!!!! Všichni hráči podali vynikající výkon a zaslouží
poklonu!!

FBC Bohuslavice : 1. Eagles Orlová
Branky: Lukáš Kaspar 2, Patrik Prchala a Tomáš Smolka

4 : 2 (0:0, 3:0, 1:2)

FBC Bohuslavice : FBK Horní Suchá
5 : 3 (1:0, 3:0, 1:3)
Branky: Tomáš Smolka 2, Martin Werner, Patrik Prchala a Tomáš Blahut.
Sestava: v brance Lukáš Freisler
v obraně: Petr Cigán, Filip Kocur a Jakub Fus
1. řada: Tomáš Smolka, Martin Werner a Tomáš Blahut
2. řada: Patrik Prchala, Lukáš Kaspar a Matěj Kretek
Daniel Birtek

Řádky z kultury
Sbor dobrovolných hasičů
Srdečně zveme všechny spoluobčany na první jarní akci, tradiční opékání makrel, které
se uskuteční v sobotu 5. 5. 2012 od 15.00 hod. v areálu hasičské zbrojnice.
Dne 20. 5. 2012 se od 14.30 hodin uskuteční v areálu SK Bohuslavice I. kolo v
požárním sportu za účasti družstev z Dolního Benešova, Bohuslavic, Píště a Závady. Můžete
se těšit na soutěž jednotlivců - běh na 100 m překážek a požární útok, to vše v kategorii mužů
a žen.
V neděli 3. 6. 2012 se od 15.00 hodin uskuteční v areálu SK Bohuslavice tradiční
hasičská slavnost „Memoriál Rudolfa Šebestíka“, kdy si připomeneme jeho 20. výročí, s
následným vylosováním loterie. Také bude připraveno občerstvení a nějaká pochutina. Přijďte
podpořit soutěžní družstva a zpříjemnit si nedělní odpoledne.
Na všechny připravené akce srdečně zve občany a příznivce hasičů – výbor SDH
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Náboženský život – historie kostelů (2.)
Obec Kozmice patřila až do začátku 19. století pod kostel i školu v Bohuslavicích. Proto se
chci dnes věnovat právě kostelu v Kozmicích. Aby nemuseli občané docházet tak daleko za
duchovními potřebami, rozhodli se z podnětu tří bratrů, Jana, Augusta a Ignáce Heinových, synů
dědičného rychtáře, postavit si vlastní kostel. V roce 1800 proto požádali u olomouckého
arcibiskupství o povolení stavby. Již v roce 1802 byl slavnostně posvěcen základní kámen a bylo
započato se stavbou. Když byla stavba asi v polovině, byla náhle přerušena s tím, že se nejprve musí
postavit škola. Pak mohli teprve pokračovat na stavbě kostela. Ta byla dokončena v roce 1804 a
14. října byl kostel vysvěcen. Hned na to byl zřízen okolo kostela hřbitov a od posvěcení 2. ledna
1805 byli zesnulí pohřbíváni v Kozmicích. Do té doby byli mrtví převáženi k pohřbu na hřbitov do
Bohuslavic.
Těžkosti, které provázely stavbu kostela, se podepsaly na její kvalitě. Již v roce 1844 byl kostel
uzavřen, protože hrozilo zřícení klenby. Ta byla celá stržena a nahrazena dřevěným stropem. Kostel
spravoval jako první kněz P. Ignác Hein. Po jeho smrti byl kostel spravován administrátorem
z Bohuslavic.
Samostatnou farnost získaly Kozmice až v roce 1919, stejně jako Bohuslavice.
Stavba kostela byla nekvalitní a proto se již na počátku 20. století rozhodli kozmičtí postavit
kostel nový. Od roku 1926 pořádali sbírky a v roce 1934 začali se stavbou nového kostela. Výstavba
pokračovala poměrně rychle a tak již 18. října 1936 byl kostel na svátek sv. Lukáše posvěcen. Když
byly začátkem r. 1937 přeneseny varhany ze starého kostela, mohly se začít již na jaře konat
bohoslužby.
Pak ovšem přišly válečné události a oba kostely, starý i nový byly granáty silně poškozeny.
Starý kostel byl stržen a prostor byl vyčištěn a upraven pro potřeby hřbitova. Nový kostel byl opraven
a mohlo se pokračovat v jeho vnitřních úpravách a výzdobě. V roce 1950 byly dokončeny práce na
presbytáři a oltáři. Na věž již nezbyly peníze a tak byla na střeše zhotovena alespoň malá zvonička na
umístění jednoho zvonu.
Věž byla ke kostelu přistavěna až v roce 2002. Stala se dominantou obce, je zakončena tzv.
irským křížem a je viditelná z dalekého okolí.
Kostel je zasvěcen svatému Floriánovi. Až budete projíždět Kozmicemi, zastavte se a pokloňte
se sv. Floriánovi, ochránci proti ohni. Zároveň se můžete pokochat krásou moderního kostela.
Leo Dominik, kronikář obce

Kulturní akce v měsíci květnu 2012
Sobota 5. 5. 2012 – SDH opékání makrel v hasičské zbrojnici od 15.00 hodin
Neděle 13. 5. 2012 – ZŠ+OÚ – Den matek v KD Bohuslavice od 15.00 hodin
Neděle 20. 5. 2012 – SDH – I. kolo požárního sportu na hřišti SK Bohuslavice
od 14.30 hodin
Sobota 26. 5. 2012 a neděle 27. 5. 2012 – Klub paličkářů + KLIA
Výstava paličkované krajky+výstava svatebních kytic – Obřadní síň
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Společenská kronika – naši jubilanti v květnu 2012
Miketová Anežka
Newrzellová Anna
Koslowský Jaroslav
Kocurová Veronika
Fichna Eduard
Kubíková Marie
Kučera Linus
Vilč Jan
Fojtíková Věra
Pospiechová Annemarie
Dihlová Renata
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa:
Internetové stránky obce:
Webová stránka školy:
E-mail:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
www.zsbohuslavice.cz
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
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