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Vážení spoluobčané,
v prvních krásných májových dnech s letními teplotami všechno naplno rozkvetlo. Ještě
před „třemi zmrzlými“ přišlo chladné období. Vyvrcholilo až pěti stupňovými mrazy, které
způsobily omrznutí zeleniny i rozkvetlých stromů a keřů na zahradách. Budoucnost ukáže, jak
velké ztráty budou na úrodě. Velký deficit vláhy však způsobil další komplikace zemědělcům.
Naštěstí konec měsíce května přinesl mírné zlepšení.
Mám pokaždé krásný pocit, když někdo z naší obce dosáhne v rámci svého působení
významného úspěchu. Tentokrát jí byla žákyně naší Základní školy Bohuslavice Klaudie
Prchalová, kterou Základní umělecká škola (ZUŠ) v Hlučíně vybrala do letošních soutěží těchto
škol. Klaudie reprezentovala v kategorii sólový zpěv. Byla úspěšná v okresním i krajském kole,
kde získala 1. místo a tím i postup do kola celostátního. Koncem dubna tak odjela na čtyřdenní
soutěžní klání do Turnova a podařilo se jí v její kategorii zvítězit. Zisk 1. místa v ústředním
kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu tak můžeme zařadit k dalším
mimořádným úspěchům našich dětí a občanů. Ve středu 23. 5. 2012 vystoupila na koncertě na
Janáčkově konzervatoři v Ostravě jako “talent regionu” a získala toto ocenění. Začátkem června
ji čeká ještě koncert v Hradci nad Moravicí, kde vystoupí spolu s dalšími úspěšnými hudebníky
ZUŠ. Blahopřeji Klaudií Prchalové k jejímu významnému osobnímu úspěchu a přeji hodně
chuti, elánu a píle, ale i potřebné zdraví a štěstí. Děkuji také za významnou reprezentaci naší
obce, kterou ocením u příležitosti letošních Anenských slavností společně s ostatním úspěšnými
lidmi z naší obce v posledním
období.
Druhá květnová neděle
byla v naší obci ve znamení
oslavy Dne matek. Před
plným sálem v kulturním
domě vystoupili tentokrát
všichni žáci a za krásný
kulturní program sklízeli
zasloužený potlesk.
S velkým ohlasem se
také
setkala
tematická
výstava paličkované krajky
s názvem „Mystika – znaky a
symboly v krajce“, která byla
k vidění po celý víkend Mystika – znaky a symboly v krajce, foto: Eva Ilková, Unásdomastudio, 2012
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v obřadní síni Obecního domu
Bohuslavice. Výstava byla
v neděli doplněná firmou Klia
o krásu vázaných kytic.
Děkuji paní ředitelce
ZŠ a MŠ Mgr. Fojtíkové,
Mgr. Prchalové, učitelům a
učitelkám a všem dětem za
přípravu, organizaci, krásné
vystoupení a zhotovení dárků
pro
každou
maminku.
Poděkování také vyslovuji
majitelům a zaměstnancům
firmy Klia za růže darované
dopoledne všem matkám
k jejich svátku, za výzdobu
sálu a sponzorování této Mystika – znaky a symboly v krajce, foto: Eva Ilková, Unásdomastudio, 2012
krásné a v naší obci už tradiční
společenské akce. Dále děkuji Mgr. Hamplové a všem aktivním paličkářkám v Klubu
paličkované krajky za uspořádání výstavy „Mystika – znaky a symboly v krajce“. Můžeme být
všichni pyšní na zachování této umělecké činnosti v naší obci, za jejich píli nejen tvořit
nádherná umělecká díla, ale i aktivitu při organizování výstav a ochotu předvést své
paličkované umění.
Byly pořádány i další akce. Dobrovolní hasiči upekli pro své příznivce makrely a
uspořádali hasičskou soutěž, Římskokatolická farnost uspořádala farní pouť na Turzovku a
Senior klub navštívil operetu Polská krev v divadle Jiřího Myrona v Ostravě.
Ne všechno se však úplně daří podle představ. Se smutkem pozorujeme zatím marnou
snahu našich dospělých fotbalistů v bojích o udržení ve svých třídách. O to více nás může těšit
dosažené umístění žáků a dorostu, které nám dává naději na zlepšení v budoucnosti.
Měsíc červen jsme zahájili už tradičně před našim odpustem v sobotu 2. 6. 2012 setkáním
na farní zahradě. Společenské akce v červnu budou ve znamení oslav dětských dnů, které
budou spolky, ale i firmy v obci slavit po celý červen. Uskutečnilo se také už první setkání
obyvatel ulic Zahradní a Kozmické, kteří zahájili přípravu na letošní Strassenfest. O tom, zda
navštívíme naši družební obce Závažná Poruba na Slovensku, se rozhodne na začátku června.
Všechny připravované společenské akce budou hlášeny v rozhlase, plakátovány a pozvánky
vystaveny na webových stránkách obce.
Srdečně Vás také zvu na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
tentokráte v úterý 26. 6. 2012 v 18.00 hod v obřadní síni obecního domu.
Měsíc červen to je velmi náročné období pro naše žáky a studenty, kteří využívají
posledních možností, aby dosáhli co nejlepších výsledků ve školním roce a přinesli domů
výborné známky. Přeji jim, aby jejich úsilí bylo co nejvíce úspěšné. Mnozí z vás už také zamíří
za zaslouženým odpočinkem a načerpáním nových sil.
Přeji vám všem krásnou dovolenou a šťastný návrat domů.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 19. jednání dne 21. 5. 2012 zabývala následující problematikou:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01-04/2012, výnosy daní za 01-04/2012
4. Schválení závěrečného účtu SOMH
5. Úhrada z dobývacího prostoru
6. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice, zřízení ordinace obvodního lékaře
 Dětská hřiště, informace o získání dotace z MMR, SOD na dodavatele dětských hřišť
 Zvýšení dopravní bezpečnosti, semafory, projekt el. přípojky, instalace retardérů na ul. Poštovní
 Demolice RD č. 208, vyhodnocení nabídek, SOD na demolici
Projektová dokumentace:
 Komunikace Záhumenní, nová situace vč. upravených záborů soukromých pozemků
 KD, jednání s projektantem o nové el. přípojce
 Projekt výměny oken v HZ, uzavření smlouvy
 Obnova zeleně v obci
 Cyklostezky
 Kanalizace, souhlas s vypouštěním odpadních vod do silničních příkopů
7. Návrh zadání Územního plánu Bohuslavice
8. Průjezd dvorem Moravec
9. Nájmy pozemků ve vlastnictví obce
10. Organizační věci:
 Průběh výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice
 Text obecní kroniky za rok 2012, odměna kronikáři
 Ukončení programu „Vzdělávání v eGon Centru ORP Hlučín“. Vytvoření pozice pracovníka
metodické podpory, podíl obce na nákladech
 Žádost o licenci pro Veolia na veřejnou linkovou dopravu
 Sněm SOMH
 Kontrola Strategického plánu obce
 Žádost o podporu projektu „OdKomunity“
 Prověření pronájmů pozemků
 Návštěva Závažné Poruby, informace o návrhu obsahu setkání
 Kulturní akce v červenci a srpnu 2012
 Žádost o dotaci pro Charitu Hlučín
 Vyúčtování výherních hracích přístrojů, návrh na zákaz provozování v obci
 Den sociálních služeb 13. 6. 2012 na náměstí v Hlučíně
11. Diskuse:

Pohřeb občana s trvalým pobytem v Bohuslavicích

Kontrola Strategického plánu

Kontrola dotace SK Bohuslavice

Pozvánka na výstavu paličkované krajky

Informace o zápisu do MŠ

Ocenění občanů za úspěšnou reprezentaci obce a další aktivity

Ořez větví, ukládání odpadu a černé skládky

Pozvánka na hasičskou soutěž
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Důležité informace
Jednání o zahájení provozu ordinace obvodního lékaře
Jednání o zřízení ordinace obvodního lékaře v obecním domě u nás v obci vedou
k úspěšnému konci. V průběhu měsíce května byly dojednány podmínky nájemní smlouvy
s budoucím obvodním lékařem v Bohuslavicích MUDr. Radimem Mokrošem. Vše nasvědčuje
tomu, že zahájená jednání o otevření obvodní ordinace budou úspěšně dokončeny a obvodní
ordinace bude otevřena 1. 9. 2012. Počáteční provoz byl dohodnut dvakrát týdně, v pondělí
dopoledne v době od 8 do 11 hodin a ve čtvrtek odpoledne v době od 13 do 16 hodin. Případné
dotazy nebo kontakt na lékaře směřujte na obecní úřad.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Zateplení kulturního domu předčilo očekávání
V loňském roce jsme provedli rozsáhlou rekonstrukci našeho kulturního domu. Byla
realizována nová střecha nad sálem, vyměněna všechna okna, dveře, provedeno zateplení
střechy a fasády a nahrazeny staré ventilátory odsávací vzduchotechniky novými. A protože
provádíme měsíční odpočty a vyhodnocení spotřeby plynu a elektřiny ve všech objektech ve
vlastnictví obce, byli jsme hodně zvědaví, jak bude velká úspora plynu po realizaci výše
uvedených opatření. Už první měsíce naznačovaly, že úspora bude značná. Nakonec výsledek
předčil všechna očekávání.
Údaje o spotřebě plynu v kulturním domě za poslední období:
Zimní období 09/2008-05/2009
6.697 m3
Zimní období 09/2009-05/2010
7.698 m3
Zimní období 09/2010-05/2011
7.964 m3
Zimní období 09/2011-05/2012 (po zateplení a výměně oken)
1.820 m3
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Výstava fotografií na Anenských slavnostech
U příležitosti Anenských slavností pořádá každoročně obec výstavu výtvarných děl
lidových umělců z řad našich občanů nebo těch, kteří mají vazbu na naši obec. Na jednání
kulturní komise bylo rozhodnuto v letošním roce uspořádat u příležitosti Anenských slavností
výstavu fotografií. Základními exponáty výstavy budou fotografie z uspořádaných soutěží,
které získaly umístění na prvních třech místech.
Vyzývám účastníky fotografických soutěží, ale samozřejmě i ostatní občany, kteří mají
historické, ale i novodobé fotografie Bohuslavic a okolí, aby nám je v průběhu června předali,
nebo závazně oznámili, že je na výstavu zapůjčí.
Věřím, že se nám na Anenských slavnostech společnými silami podaří uspořádat další
úspěšnou výstavu.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Pronajmu jednopokojový byt v Penzionu u kostela,
bližší inf. na tel. č. 602 753 836.
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Nový Územní plán obce Bohuslavice
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bohuslavice o pořízení nového Územního
plánu Bohuslavice byl zpracován Návrh zadání Územního plánu Bohuslavice, který se začne
nyní projednávat. Návrh zadání Územního plánu Bohuslavice je zveřejněn na webových
stránkách.
Uvedený Návrh zadání územního plánu bude v souladu s § 47 odst. 1 a 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") projednán
s dotčenými orgány, Krajským úřadem MSK v Ostravě a sousedními obcemi. Následně
proběhne vyhodnocení stanovisek a připomínek došlých během projednání a doplněný a
upravený Návrh zadání schválí v souladu s § 47 odst. 6 stavebního zákona Zastupitelstvo obce
Bohuslavice.
Po schválení Návrhu zadání bude vypsáno v souladu se zákonem o zadávání veřejných
zakázek výběrové řízení na zpracovatele nového územního plánu. Zadání bude podkladem pro
toto výběrové řízení.
Vybraný zhotovitel vypracuje vlastní Návrh územního plánu Obce Bohuslavice, do
kterého budou zapracovány předané podněty občanů a dalších subjektů. Tento Návrh bude
v souladu se stavebním zákonem postupně projednán v rámci společného jednání s dotčenými
orgány, krajským úřadem a okolními obcemi, dále pak s krajským úřadem, odborem územního
plánování, stavebního řádu a kultury, a nakonec v rámci veřejného projednání s dotčenými
orgány, okolními obcemi za účasti veřejnosti. V této fázi může každý podat své připomínky.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohou proti návrhu
územního plánu podat námitky, které budou po vyhodnocení zapracovány do Návrhu nebo
odmítnuty se zdůvodněním.
Po ukončení veřejného projednání bude Návrh územního plánu spolu s výsledky
projednání předložen Zastupitelstvu obce Bohuslavice, které formou opatření obecné povahy
Územní plán obce Bohuslavice vydá. Po vydání a nabytí účinnosti tohoto opatření bude moci
místně příslušný stavební úřad (tzn. Městský úřad Dolní Benešov, odbor výstavby a dopravy)
umísťovat a povolovat zájemcům o výstavbu v jednotlivých lokalitách obce zamýšlené stavby.
Důvodem pro pořízení nového územního plánu obce bylo ukončení platnosti stávajícího
územního plánu, a to v souladu s § 188 stavebního zákona, kdy územní plán schválený před
1. 1. 2007 pozbývá do 31. 12. 2015 platnosti. Dalším důvodem je zapracování uplatněných
požadavků občanů a dalších subjektů.
Vyzýváme občany, aby ve vlastním zájmu věnovali zvýšenou pozornost problematice
zpracování nového územního plánu, sledovali průběžně informace ve zpravodaji, webových
stránkách a na úřední desce a v případě nejasností se obrátili na pořizovatele, kterým je
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, Ing. Kuchař, (kuchar@hlucin.cz, 595020249) nebo na
Obecní úřad Bohuslavice.
Ing. Martin Kuchař
MěÚ Hlučín, odbor výstavby
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Informace o úspěších a dalších aktivitách Sdružení místních
samospráv
Každý den se na nás valí ze všech medií záplava špatných, negativních zpráv. Jsem rád, že vám
můžu sdělit i příznivé zprávy o velice obětavé, intenzívní a trpělivé práci představitelů Sdružení
místních samospráv (SMS), kterým se v poslední době podařilo prosadit nebo změnit některé
zákony a záměry, které těžce dopadají nebo mohly postihnout nejmenší obce. Naše obec je
členem tohoto sdružení a tak nás o to více těší, že jsme i my našim členstvím a účasti na
aktivitách SMS přispěli k pozitivním změnám.

Vládní koalice se shodla na novém „Rozpočtovém určení daní“ (RUD)
V posledních dnech konečně došlo ve vládní koalici k tolik očekávané dohodě o podobě novely
zákona o RUD. Po několika letech usilovného „přesvědčování“ o nespravedlivém přidělování
daní, diskriminace na jedné a privilegií na druhé straně, bylo vyjednáno navýšení daňové
výtěžnosti ve prospěch malých obcí. Změna ještě musí projít zrychleným projednáním a
schválením ve sněmovně a pak bude platit od 1. 1. 2013. Přinese více peněz do obecních
pokladen a lepší možnosti obcí postarat se o svůj majetek, případně dále se rozvíjet. Pro naši
obec to bude znamenat navýšení z původních 11,377 mil. Kč až na 15,540 mil Kč.

Záměry na radikální změny venkovského školství padly.
Po výměně ministrů na Ministerstvu školství byly zastaveny práce na předloženém záměru
změny financování regionálního školství. Ve svém důsledku by další pokračování tohoto
návrhu směřovalo k postupné likvidaci nejen venkovského školství a historicky ověřené a
fungující sítě základních škol, ale postupně venkova vůbec. Na optimalizaci podmínek
fungování regionálního školství se začne pracovat od počátku, nyní již za účasti zástupců
samospráv malých obcí.

Češi mistry Evropy ve fotbale!
Čtete dobře. Reprezentanty, kteří šli našemu národnímu fotbalovému mužstvu svým vítězstvím
příkladem, jsou starostové vyslaní SMS ČR na II. evropský šampionát primátorů a starostů,
který se po čtyřech letech konal v Polsku. Všechny zápasy starostovského Eura 2012 Češi s
přehledem vyhráli, včetně toho posledního finálového proti Slovensku. Na třetím místě skončila
Itálie. Starosta Pavel Svoboda z Lipové na Děčínsku byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem
turnaje. Za náš region Hlučínsko se vítězných fotbalových klání zúčastnil starosta Služovic Petr
Veczerek.

Další aktivity SMS
Představitelé SMS dále aktivně jednají ve věci zachování pošt v malých obcích, regionální
železniční a autobusové dopravy, udržení stavebních úřadů a dalších povolovacích a správních
agend co nejblíže občanům.
Jsme svědky toho, že pokud organizace SMS hájící zájmy obcí spojí své síly, mohou obhájit
zájmy svých členů, a tím i občanů žijících v malých obcích i v případech vyhlížejících zpočátku
docela beznadějně.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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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 pátek 18. května 2012 se uskutečnil 7. ročník počítačové
soutěže BAJTÍK v Opavě. Soutěže se zúčastnilo 62 žáků z 16
škol z Opavy a jejího okolí. Hodnotící komisi tvořili učitelé
informatiky ZŠ Boženy Němcové. Naši školu zastupovali
v kategorii Kilobajtík Štěpán Slivka ze 4. třídy a Michal Škrob z 5.
třídy, v kategorii Megabajtík soutěžily žákyně 7. třídy Natálie
Zlotá a Hanka Kosková. Naši žáci do finále nepostoupili. Děkuji
všem žákům za odpovědný přístup k soutěži a těším na další
ročníky.
Mgr. Karla Poštulková

Ovocný koš
Základní
škola
je
zapojena do projektu
“Ovoce do škol”. V
rámci tohoto projektu
byla vyhlášena soutěž o
nejhezčí
obrázek
jakéhokoliv ovoce či
zeleniny. Kromě dalších
škol z celé republiky se
zúčastnily také žáci
nižšího stupně v naší
škole. Obrázky, které
nakreslili
podle
určených pravidel, pak
byly odeslány a z nich
vybrány ty nejlepší.
Posloužily jako předloha
pro anglicko-české pexeso. Z naší školy se nejvíce líbil obrázek Natálie Sebralové z 5. třídy.
Kromě toho, že je její obrázek- cibule- součástí pexesa, obdržela památeční diplom, drobné
ceny a získala pro svou třídu také velký ovocný koš. Především Natálie, ale také všechny
zúčastněné děti zaslouží pochvalu za snahu.
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Přehled sportovních turnajů za druhé pololetí školního roku 2011/2012
COCA-COLA CUP ŽÁKŮ 7.-9.TŘÍDY
Dne 11.4..2012 se uskutečnil v Bolaticích turnaj ve fotbale žáků druhého stupně ZŠ. Prvního
základního kola se zúčastnili: Bolatice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku a Bohuslavice. Naši žáci prošli
celou skupinou bez ztráty jediného bodu a zaslouženě postoupili do dalšího kola. To se hrálo 25.4.2012
v Oldřišově a kromě místních a nás, se do tohoto kola dostali ještě Kobeřice, a Velká Polom. Bohužel
výkon z kola předchozího se neopakoval. První zápas proti Velké Polomi jsme sice vyhráli, ale to bylo
vše. Vyrovnaný zápas jsme odehráli ještě s Oldřišovem, ale podlehli jsme. V posledním zápase vlivem
hrubých chyb jsme podlehli Kobeřicím. Do dalších bojů postoupil Oldřišov. Přesto je potřeba klukům
poděkovat za pěknou hru a kolektivní výkon. Naší školu reprezentovali: Cyrus J., Joško P., Štefek P.,
Veverka M., Freisler M., Kocur F., Malchárek M., Mička V., Vitásek J., Mika O., Skroch D., Král D. a
Grzenia M.
Základní skupina:
(postup z prvního místa):
Bohuslavice - Dolní
Benešov
Bohuslavice – Háj ve
Slezsku
Bohuslavice – Bolatice
První kolo:
Bohuslavice – Velká
Polom
Bohuslavice - Oldřišov
Bohuslavice Štěpánkovice

2:0
4:1
2:1
2:0
0:1
1:4

ČEZ STREET HOCKEY ŽÁKŮ 6.-7.TŘÍD
Dne 20.3.2012 se uskutečnilo první kolo již
tradičního turnaje. První zápasy jsme odehráli proti
Bolaticím. Přestože jsme v druhém zápase uhráli
pouze remízu, tak díky prvnímu vyhranému zápasu
jsme postoupili do dalšího kola. Zde jsme se střetli
s Dolním Benešovem. Zopakovali jsme podobný
výkon a po těsných výhrách jsme postoupili dál. Celou
dobu jsme se potýkali s poměrně vysokou nemocností
žáků a některé naše opory byly dlouhodobě zraněné.
Přesto se nám podařilo probojovat až do rozhodujících
zápasů, které se opět odehrály 26.4.2012 v ostravské
Čez aréně. Zde jsme však nastoupli v značně oslabené
sestavě a v prvním vyřazovacím zápase jsme podlehli velmi těsně Přerovu (0:1). Je však nutné
podotknout, a to často nedělám, že celý zápas byl poznamenán velmi nekvalitním výkonem
rozhodčích. To kluky pořádně zklamalo. Přesto bych chtěl žákům poděkovat za to, že se probojovali až
do Ostravy a i přes vysokou nemocnost hráli s nasazením, zápalem a hlavně fair-play. Naši školu
reprezentovali tito žáci: Ondřej Mika, Lukáš Dominik, Jakub Kuděla, David Skroch, Daniel
Kotzur, Adam Gruň, Dominik Král a Robenek Petr.
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BASKETBAL ŽÁKŮ 8.-9.TŘÍDY
Dne 12.4.2012 se v Bolaticích uskutečnil
turnaj v basketbalu žáků 8.- 9.tříd. Naši hoši se
utkali s týmy Bolatic, Hlučína ZŠ Rovniny a
Hlučína ZŠ Hornické. První zápas s Hlučínem ZŠ
Hornickou byl dramatický, ale přesto jsme vyhráli
16:10. V druhém zápase se nám již střelecky tolik
nedařilo a podlehli jsme Hlučínu ZŠ Rovniny 5:8.
Ke konci turnaje již byla znát únava a proto se
mnohé kombinace nedařili. Nedostávali jsme se
pod koš a střelba zdálky byla už dosti neúspěšná.
I když zápas s Bolaticemi byl vyrovnaný, kluci
těsně podlehli. Celkově jsme obsadili na turnaji třetí pozici. Naši školu a obec reprezentovali tito žáci:
Mička Václav, Malchárek Matěj, Kocur Filip, Cyrus Jakub, Pašek David, Veverka Martin, Vitásek Jan,
Štefek Petr a Joško Petr.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ MLADŠÍ HOŠI A DÍVKY 6.-7.TŘÍDA
Dne 2.5.2012 se v Chuchelné uskutečnil atletický čtyřboj žáků a žákyň 6.-7.třídy. Naši hoši a
dívky se utkali s družstvem Chuchelné, Píště a Kobeřic. Přestože kluci celkovým počtem 2507 bodů
obsadili až poslední pozici, náš Dominik Král obsadil celkové sedmé místo a ve skoku dalekém
(4,40m) a hodu míčkem (49,87m) obsadil první pozici. Bohužel se nám nepodařilo předběhnout třetí
Píšť, která nás předběhla o pouhých 41 bodů. První místo již tradičně obsadili žáci z Kobeřic.
Naše žákyně předvedly dobrý výkon a celkově se umístily na třetí pozici s počtem 3753 bodů. I
zde byly skvělé individuální výkony. S celkovým počtem 1320 bobů obsadila naše Tereza Lasáková
první pozici a stala se tak nejlepší čtyřbojařkou mezi dívkami. Takže určitě dobrý příslib do budoucna.
První se umístily Kobeřice. Naši školu a obec reprezentovali tito žáci a žákyně: Král Dominik, Skroch
David, Dominik Lukáš, Halfar Marek, Robenek Petr, dále Lasáková Tereza, Prchalová Klaudie,
Burianová Pavla, Kosková Hana a Vitásková Gabriela. Naši žáci a žákyně předvedli pěkný výkon.
Všem děkuji za reprezentaci naší školy a obce.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ MLADŠÍ HOŠI A DÍVKY 8.-9.TŘÍDA
Dne 7.5.2012 se uskutečnil v Kobeřicích atletický čtyřboj žáků a žákyň 8.-9.třídy. Naši hoši se
utkali s družstvy Kobeřic, Píště, Chuchelné a Bolatic. Hoši s celkovým počtem 5348 bobů obsadili
krásné třetí místo, které vybojovali především v běhu na 1000 m. Václav Mička obsadil celkové páté
místo a zaběhl nejlepší čas v běhu na 1000 m (3:13). První příčku obsadily Kobeřice.
Naše dívky se utkaly s týmy Kobeřic a Bolatic. Přestože na nás připadla až poslední třetí pozice
i zde byly pěkné individuální výkony. Hanka Kocurová s celkovým počtem 1260 bodů obsadila
celkově třetí pozici. Zároveň měla nejlepší hod míčkem (37,22m). Pěkné osmé místo obsadila také
Klára Hřivová. Postupujícím družstvem bylo opět družstvo Kobeřic. Naši školu reprezentovali tito žáci
a žákyně: Mička Václav, Lasák Jiří, Grzenia Martin, Veverka Martin, Joško Petr, dále Kocurová
Hanka, Theuerová Hanka, Mašková Natálie, Steffková Eliška a Hřivová Klára.

Všem žákům a žákyním děkuji za předvedený výkon a reprezentaci
naší školy a obce.
Mgr. Pavel Pinďák
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Řádky ze sportu
Bohuslavický bagr 2012
Příznivce těžké techniky musím zklamat. Nejedná se o žádný nakládací, či podobný stroj,
ale výhradně o způsob úderu do míče ve hře zvané volejbal. Tento způsob úderu je ve hře
bohuslavických týmů velmi často využívaný a někdy je až neuvěřitelné, jakým způsobem se dá
míč odehrát. Kdo mi nevěří, mohl se přijít podívat na volejbalový turnaj s výše zmíněným
názvem, který jsme pořádali v bohuslavické tělocvičně v sobotu 12. května.
Amatérský volejbal se v Bohuslavicích hraje už pátým rokem. Zatím jsme vždy pořádali
jen vánoční turnaj, který je v naší malé tělocvičně s nízkými stropy poněkud stísněný. Bohužel
nás na tomto turnaji zastihla nepřízeň počasí a od osmé hodiny ranní ses pustil vytrvalý déšť.
Stihli jsme akorát postavit stan, pod kterým jsme chtěli grilovat báječné steaky pro účastníky
turnaje, ale i ten nám nakonec prudký vítr odfouknul a polámal.
Nezbylo nám tedy, než opět hrát v tělocvičně. Přesto se hrál výborný volejbal a
především na dvou bohuslavických týmech bylo viditelné, jak se všichni hráči pravidelným
hraním zlepšují a nejsme ostatním týmům snadným soustem.
Sešlo se celkem 5 volejbalových týmů. Dva z Bohuslavic, Bolatice, Chuchelná a tým
volejbalových dorostenců z Opavy. Podstatným pravidlem takových amatérských turnajů je, že
v každém týmu musí být minimálně dvě děvčata.
Je rozlosováno, můžeme začít. Hrálo se pouze na jednu skupinu a každý s každým na dva
sety.
Za každý vyhraný set jeden bod a v případě rovnosti bodů se počítaly vyhrané míče.
Všechna utkání byla velmi vyrovnaná a favorit z Chuchelné musel urputně bojovat o
každý míč. Nikdo nedal nic zadarmo a atmosféra v tělocvičně byla napjatá, jak volejbalová síť.
Nejdramatičtější utkání se odehrálo mezi Chuchelnou a bohuslavickou jedničkou, které po
dramatických koncovkách skončilo poměrem 25 : 23 a 30 : 28 vítězstvím Chuchelné.
Výkony všech volejbalistů silně a pozitivně ovlivňoval čepovaný rohovský Rohan a
skvělé buchty a zákusky, které napekly naše hráčky. Vše zdokumentoval neúnavný fotograf
Petr Kocián.
Děkujeme obecnímu úřadu za dárky pro účastníky turnaje a všem sponzorům. Sponzoři
byli všichni hráči bohuslavických týmů. Každý donesl několik dárků a všechny zúčastněné
týmy tak byly bohatě odměněny.
Konečné pořadí:
Chuchelná
Bohuslavice II.
Bohuslavice I.
Extrém
Bolatice

body
7
5
3
3
2

skóre
202 : 158
171 : 181
194 : 183
172 : 189
161 : 189

K dalšímu turnaji pod otevřeným nebem jedou bohuslavičtí amatérští volejbalisté 16. 6.
do Chuchelné, kde chceme potvrdit vzrůstající formu a útočit na příčky nejvyšší. Zveme i další
příznivce volejbalu každou středu od 18:30 na školní hřiště, aby si přišli zahrát a posílili tak
naše řady.
Daniel Birtek
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Řádky z fotbalu
SK Bohuslavice – výsledky mužstev v měsíci květnu:
Muži „A“
6. 5. (Ne) FC Bílovec - SK Bohuslavice A 4:2 (1:0)
Góly: 65. 3:1 Tchuř Daniel
90. 4:2 Kretek Tomáš
13. 5. (Ne) SK Bohuslavice A - TJ Sokol Štěpánkovice A 2:3 (1:2)
Góly: 10. 1:0 Kretek Tomáš
88. 2:3 Kretek Tomáš
19. 5. (So) TJ Heřmanice - SK Bohuslavice A 5:1 (1:1)
Góly: 31. Janoš Vojtěch
27. 5. (Ne) SK Bohuslavice A - TJ Sokol Kobeřice 1:0 (0:0)
Gól: 79. Štefek Roman
Muži „B“
5. 5. (So) TJ Sokol Dobroslavice - SK Bohuslavice B 3:1
Góly: 51. Pala Vladimír
12. 5. (So) SK Bohuslavice B - TJ Sokol Sudice B 1:3 (1:2)
Góly: 1:0 – 4. Halfar Lukáš
20. 5. (Ne) TJ Sokol Budišovice - SK Bohuslavice B 2:2 (1:1)
Góly: 0:1 – 9. Kocián Jiří
1:2 – 54. Kopka Václav
26. 5. (So) SK Bohuslavice B - TJ Sokol Kobeřice B 3:0 (1:0)
Góly: 1:0 – 10. Pala Vladimír
2:0 – 86. Halfar Lukáš
3:0 – 88. Janoš Vojtěch
Dorost
5. 5. (So)

TJ SK Raduň - SK Bohuslavice dorost 0:4 (0:3)
Góly: Mička V., Janoš J., Kocur J., Štefek P.
13. 5. (Ne) SK Bohuslavice - TJ Sokol Služovice dorost 8:0 (4:0)
Góly: 3x Kocur J., 2x Vitásek J., 2x Halfar L., Janoš J.
20. 5. (Ne) TJ Moravice - SK Bohuslavice dorost 3:6 (0:3)
Góly: 3x Štefek P., Janoš J., Veverka M., Diehel T.
27. 5. (Ne) SK Bohuslavice - Sportovní klub Komárov dorost 6:0 (2:0)
Góly: 3x-Janoš J., 2x-Vitásek J.,Tilleczek D.
Žáci
12. 5. (So) SK Bohuslavice - TJ Vřesina žáci 5:0 (0:0)
Góly: Robenek P., Grzenia M.,Mika O., Mička V., Vitásek J.
19. 5. (So) TJ Sokol Štěpánkovice - SK Bohuslavice žáci 0:0
30. 5. (Stř.) TJ Slavia Píšť - SK Bohuslavice žáci 1:11
Góly: 2x Malchárek M., 2x Mika O., 2x Mička V., Grzenia M., Joško P.,
Kocur F., Vitásek J., Štefek P.
SK Bohuslavice
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Řádky z házené
V květnu se dohrávaly poslední dvě utkání I. ligy ml. dorostenek. K prvnímu utkání nastoupila naše děvčata N.
Stefková a M. Janošová 7 br se Sokolem Karviná a vyhrály 29 : 21. K poslednímu utkání zajížděly na půdu
Jindřichova Hradce, kde nepodala dobrý výkon a prohrála 33 : 31. V tomto zápase citelně chyběla brankářka,
zraněná N. Stefková . Branky - A. Pudichová 12 br, M. Janošová 10 br.
Konečná
Z V R P skóre
B
tabulka
1
Olomouc
20 20 0 0 790 : 365 40
2
Zlín
20 17 1 2 586 : 455 35
3
Veselí n.M. 20 15 0 5 610 : 465 30
4
V. Meziříčí 20 12 0 8 638 : 582 24
5
Otrokovice 20 11 1 8 585 : 518 23
6
Poruba
20 10 2 8 564 : 535 22
7
J.Hradec dor 20 8 0 12 495 : 508 16
8
HK Hodonín 20 6 0 14 479 : 617 12
9
Bohunice
20 5 0 15 412 : 535 10
10
Karviná
20 3 2 15 338 : 548 8
11
Kunovice
20 0 0 20 277 : 646 0
Starší žačky - Sokol Poruba se ve dnech 25. 5. 2012 - 27. 5. 2012 zúčastnily házenkářského turnaje ITS
CUP 2012 v Kunovicích za účasti 11 družstev. V základní skupině neztratily ani bod a postoupily z prvního
místa. V souboji o postup do semifinále se střetly s Českými Budějovicemi a vyhrály 21 : 11. V semifinále si
děvčata vybrala slabší chvilku a zápas se Zlínem B - prohrály 11 : 16. V boji o třetí místo se utkaly znovu se
Zlínem A a vyhrály 12 : 9. O první místo hrály hráčky Zlína B : DHK Uh. Hradiště 6 : 10.
Naše děvčata tak získala bronzové medaile a v hodnocení nejlepší střelkyně turnaje byla vyhlášena
Anička Pudichová - 42 br. Z našich děvčat ještě nastoupila M. Janošová 33 br, v brance chyběla pro zranění
N. Stefková. Děkujeme za úspěšné vystoupení a přejeme hodně úspěchu na dalším turnaji v Polance ve dnech
8. - 10. 6. 2012
Petr Janoš
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Informace seniorům
V měsíci květnu uspořádal Senior klub dvě velmi úspěšné a zdařilé akce. Pro milovníky
operety uspořádal zájezd do ostravského divadla Jiřího Myrona na operetu Polská krev. A na
druhé akci si všichni, kdo přijali pozvání, pochutnali na Myslivecké chatě na vaječině.
V posledním období narůstá počet podomních prodejců, kteří nabízejí různé zboží a
služby. V návaznosti na stížnosti na jejich chování bude na červnovém, pravidelném společném
setkání ve čtvrtek 28. 6. 2012 v 18.00 hod upořádána přednáška na téma „Ochrana majetku a
zvýšení bezpečnosti seniorů“. A pro ty z vás, kteří nemohou přijít, znovu uvádíme zásady jak se
chovat, abyste nebyli podvedeni nebo okradeni.

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.
 Zvažte, 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 neprodlužujte.
 Nebuďte důvěřiví k prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
 Zamykejte hlavní vchodové dveře.
 Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte o jejich tel. číslo,
v případě potřeby, může být jejich pomoc nejrychlejší.
CO UDĚLAT, ABYSTE OCHRÁNILI SVÉ
CENNOSTI:
 Opatřete dveře bytu panoramatickým
kukátkem a bezpečnostním řetízkem.
 Při odchodu z bytu se ujistěte, že okna
s dveřmi jsou řádně uzavřeny.
 Hotovost či cennosti nenechávejte
viditelně uložené.
 Cenné věci uložte do bezpečnostní
schránky nejbližší banky, pokud nevlastníte
dobře ukrytý, zabudovaný trezor.
 Peníze můžete ukládat do banky či
spořitelny. Buďte ostražití v bank. ústavech.
 Vkladní knížky mějte na heslo.
 Peněženku, doklady, klíče od bytu apod.
mějte neustále pod kontrolou.
 Nikdy nepůjčujte peníze cizím lidem,
nedávejte žádné zálohy prodejcům.
 Nemluvte o svých úsporách a
cennostech, neukazujte, kde je máte v bytě
uloženy.
Senior klub
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Náboženský život – historie kostelů (3.)
V tomto pojednání chci zůstat ještě v okruhu působnosti naší farnosti v sousedních
vesnicích. Dnes si povíme něco o kostele v Bělé.
Bělá neměla vlastní kostel a věřící každou neděli putovali pěšky na mši svatou do
Bohuslavic. I nebožtíky pohřbívali na hřbitově v Bohuslavicích. Bylo to pro ně, zvláště pro děti
a starší lidi, velmi obtížné. Rozhodli se proto, že si postaví vlastní kostel a hřbitov. Doposud
měli v obci pouze malou kapličku zasvěcenou sv. Janu Křtiteli.
Definitivní rozhodnutí padlo v roce 1933 a základní kámen byl posvěcen dne 25. června
1933. Byla to velkolepá slavnost. Za tím účelem se konaly ve farním kostele v Bohuslavicích
v 9 hod bohoslužby a poté vyšlo procesí do Bělé k výše zmíněné kapličce. Od 13 do 15 hod
koncertovala na tomto místě hudba. Poté se vydal průvod se základním kamenem na místo
výstavby nového kostela. Tam byl základní kámen slavnostně posvěcen hlučínským děkanem
P. Janem Jurečkou. Po svěcení se pak konala zábava v místním hostinci.
Již v příštích dnech se započalo se stavbou, která velmi rychle pokračovala a na podzim
byla dokončena a připravena ke svěcení. Projekt zpracoval stavitel August Klimánek
z Petřkovic. Stavební dříví bylo získáno z lesů barona Ludvíka Rothschilda, který polovinu
daroval bezplatně. Cihly se dovážely z Holušovy cihelny z Hlučína. Již v polovině července
byla hrubá stavba hotova. Do podzimu stihli dělníci stavbu dokončit a kostel i se hřbitovem byl
připraven ke svěcení.
Pro vnitřní výbavu byl do kostela přenesen obraz sv. Jana Křtitele z kapličky ve vsi, který
maloval věhlasný hlučínský malíř Jan Bochenek. Pro hudební doprovod bohoslužeb bylo
zakoupeno harmonium od varhanářské firmy Josef Mezler v Kutné Hoře. Zásluhou řádových
sester Boromejek z Olomouce byly získány i dva zvony. Větší z roku 1736 však při převozu
pukl a nezvonil, menší byl odlit opavským zvonařem Františkem Staňkem v roce 1763. Ten byl
nejprve zavěšen ve věžičce hasičské zbrojnice a později přenesen do zvoničky na kostele.
Kostelík v Bělé byl zprvu jen hřbitovní kaplí určenou pro pohřební obřady a nekonaly se
v něm nedělní bohoslužby. Kvůli tomu měli bělští farníci pře s farářem P. Plačkem. Ty byly
pravidelně konány teprve za faráře P. Augustina Lischky.
Jak přibývalo v obci občanů a požadavky doby se zvyšovaly, tak již prostory
dosavadního kostela nestačily a bělští občané se rozhodli kostel rozšířit. Stalo se tak v období
let 1996 až 2003. Ke kostelu byla přistavěna věž, kostel byl zvětšen o nový presbytář, smuteční
síň a sociální zařízení. Přistavěním presbytáře se zvětšil prostor pro návštěvníky bohoslužeb.
Rekonstruovaný kostel byl posvěcen v roce 1999 ostravsko-opavským biskupem Františkem
Václavem Lobkoviczem. Zvony do nové věže byly darovány bohuslavickým farářem P.
Vincencem Hurníkem. Byly to provizorní zvony železné, odlité ve Vítkovicích a
v Bohuslavicích byly z věže sejmuty v roce 1976 a nahrazeny zvony bronzovými. V Bělé slouží
dosud.
Kostel v Bělé je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a 24. června budou slavit odpust. Máte tak vy,
kteří jste ještě v Bělé v kostele nebyli, příležitost se slavnosti zúčastnit a prohlédnout si tak
jeden z filiálních kostelů naší farnosti.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v červnu 2012
Dudová Hildegarda
Dominik Karel
Vitásková Markéta
Odvodyová Alžběta
Dimovská Terezie
Mgr. Kačmář Petr
Vitásková Adéla
Fojtík Pavel
Dostál Jiří
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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