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BOHUSLAVICE

Vážení spolubčané,
nejvýznamnější událostí března, nejenom pro
věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po
nečekaném odstoupení papeže Benedikta XVI,
volba nového papeže. Volilo jej 115 kardinálů, mezi
nimi i náš kardinál Duka. Ke zvolení bylo potřeba
dvoutřetinová většina t.j. minimálně 77 hlasů. Velmi
rychlá volba vyústila ve zvolení nového papeže
Františka, prvního Jihoameričana a jezuity. První
dny nového papeže přinesly celou řadu překvapení,
ve které dominovala vstřícná lidskost a bratrství,
vlastnosti, po kterých nejvíce touží všichni lidé.
Letošní zima nemá konce. Jaro zůstalo jen
v kalendáři. Tolik očekávaného sluníčka a vyšších
teplot jsme se v březnu stále nedočkali. A poslední
březnový velikonoční víkend nás všechny šokoval
kalamitním množstvím sněhu, které jsme jen stěží
stačili uklízet. Zima ještě nepředala svou nadvládu a
plně se potvrdila první polovina pořekadla: „Březen,
za kamna vlezem“. O tom, zda bude platit i druhá
polovina pranostiky: „Duben ještě tam budem“
zatím nic nevíme. Nezbývá než optimisticky doufat,
že příroda dožene dosavadní dluh, a to, čeho jsme se
nedočkali v březnu, nastane v dubnu.
Děkuji všem, kteří nám v průběhu zimních
měsíců pomáhali s úklidem sněhu na chodnících a
místních komunikacích. Děkuji také všem, kteří
uklízejí po svých psech, parkují svá auta na vlastních
pozemcích a udržují pořádek u svých rodinných
domků a na veřejných prostranstvích. Sníh
v zimních měsících maskoval chování některých
nepořádných občanů, kteří neuklidili po svých psech
jejich exkrementy. A další po sobě zanechávají psi,
kteří se neustále toulají po obci. Jsou i takoví, kteří
napáchali škodu zadávením slepic a jejich majitelé
škodu svým sousedům nejenže nenahradili, ale ani
se jim neomluvili. Delší dobu jsme se starali na obci
o dva psy. Nezodpovědné chování majitelů psů nám
tak neustále bere čas, ale i finanční prostředky, které
musíme vynakládat na úklid a na opakované hledání
majitelů. A proto budeme na zastupitelstvu jednat o
čipování psů, které je postupně zaváděno v mnoha
obcích i městech. Znovu upozorňujeme majitele psů,
aby dbali svých povinností a dodržovali platnou
obecně závaznou vyhlášku. Její nedodržování
budeme hlásit k projednání na komisi veřejného
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pořádku
MěÚ
Hlučín.

Prodloužení zimního počasí zapříčinilo i
odložení začátku fotbalové sezóny. Hráči i fotbaloví
příznivci si musí počkat až do dubna. Nedostatek
sportovních zážitků si mohou plně vynahradit
návštěvou Buly Arény v Kravařích, kde je vidět
velmi dobrý hokej v podání našich hokejistů.
S velkým ohlasem se setkala jarní výstava
„Kouzlo a vůně perníků“ s velikonoční tématikou,
doplněnou o „Poklady ze starých skříní“, kterou
jsme chtěli návštěvníkům připomenout historii v
souvislosti s letošním jubilejním 725. rokem od
první písemné zmínky o naší obci Bohuslavice.
Děkuji Mgr. Hamplové a Ing. Birtkové za organizaci
výstavy a všem, kteří napekli perníky, zapůjčili
historické předměty nebo se jakýmkoliv dalším
způsobem na výstavě podíleli. Děkuji rovněž Mgr.
Prchalové a dětem základní školy za vystoupení při
otevření výstavy.
V sobotu 6. 4. 2013 přivítáme v sále KD šachisty
na tradičním šachovém rapid turnaji Bohuslavice
Open 2013. Letos je poprvé tento turnaj součástí
seriálu GRAND PRIX ČR v rapid šachu. Pro
šachisty, mezi nimiž nebude chybět i náš spoluobčan
Tadeáš Kriebel, mistr ČR, bude připraveno 130
šachovnic. Bližší podrobnosti najdete na našich
webových stránkách.
Ve čtvrtek 11. 4. 2013 se v 15. 30 hod uskuteční
tradiční setkání seniorů. Přijďte se společně pobavit
a zavzpomínat. Pro zájemce zajistíme na telefonické
vyžádání dovoz a odvoz.
Srdečně vás zvu na další jednání obecního
zastupitelstva, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 4.
2013 v 18.00 hod v obřadní síni obecního domu.
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 28. jednání dne 25. 3. 2013
následující program:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 02/2013, daňové příjmy

4.
5.
6.
7.

8.

Celkové příjmy za 01 - 02/2013 činily 3.510.592,78 Kč. Zůstatek z roku 2012 byl
7.522.098,67 Kč, položka financování činila (jistiny za nabídky a DPH) 3.007.819,48
(bude vráceno po ukončení nabídkového řízení a úhradě DPH). Celkové příjmy za 01 02/2013 vč. zůstatku z roku 2012 a financování činily 14.040.510,48 Kč. Celkové výdaje za
01 - 02/20132 činily 1.843.503,94 Kč. Peněžní zůstatek k 28. 2. 2013 byl ve výši
12.197.006,99 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 6.108.455,28 Kč, na účtu za
domovní odpad 21.514,00 Kč a na spořícím účtu UniCredit 6.067.037,71Kč.
ZŠ a MŠ, p.o., Stavba „Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ“, čas. harmonogram, zařízení
staveniště, organizace vyučování, ředitelské volno, platový výměr ředitelky.
Pronájmy sálu KD Bohuslavice (zumba, taneční)
Pronájem Hospodářské budovy, holičství, pedikúra, manikúra
Požadavky na převod vlastnictví soukromých kanalizací do majetku obce – zamítnuto (jedná
se o přípojky se zaústěním více vlastníků, vedené v obecním nebo soukromém pozemku, stáří
kanalizace více jak 20 let, není projektová dokumentace, není kolaudace, není zaměření
stávajícího stavu)
Investiční výstavba – stavby
 Obecní dům Bohuslavice – informace o odstranění nedostatků zjištěných ve Zprávě o
zajištění udržitelnosti projektu, doklady předány na Úřad regionální rady
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
jednání dne 26. 3. 2013, harmonogram výstavby, zařízení staveniště, uzavření smlouvy
s firmou VHH Thermont s. r. o.
 Komunikace u Kovárny – výzva a výběrové řízení na dodavatele na úřední desce
 Výměna oken v Hasičské zbrojnici, výzva a výběrové řízení na dodavatele na úřední desce

Projektová dokumentace
 Nabídka na vypracování projektové dokumentace na chodníky a místní komunikace
firmy J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
9. Organizační věci:
Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku, vyžádání nabídky na instalace kamerových
systémů
Okresní soud v Opavě, volby přísedících pro volební období 2013 - 2017
Veřejně prospěšné práce v roce 2013, 1 muž - prodloužení do 15. 10. 2013, 4 muži,
2 ženy, nástup 2. 4. 2013, ukončení 30. 9. 2013
Rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ – Bolatice
Informace o výročních členských schůzích včelařů a myslivců
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Žádost o příspěvek na pomůcky do keramických kroužků, zamítnuto
Šachový turnaj Bohuslavice Open 6. 4. 2013 v sále KD, Setkání seniorů ve čtvrtek 11. 4.
2013 v 15.30 sále KD
Videokronika kulturních akcí v obci, nové pohlednice obce
Nabídka atrakcí na Anenských slavnostech – Josef Dubský, zamítnuto
10. Diskuse:
Uspořádání divadelního představení
Poškození kanálu v chodníku na křižovatce Opavské a k Velkému dvoru
Příprava kalendáře 2014
Návrh na zakoupení záclon do obecní banketky – zamítnuto (nahrazují žaluzie)
Urgence dopravního značení zastávek
Vyčištění příkopů na ul. Chuchelnické
Pochvala a finanční odměna za uspořádání velikonoční výstavy Kouzlo a vůně perníků
Mgr. Hamplové a Ing. Birtkové
Ing. Kurt Kocián, starosta

Důležité informace
Realizace stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění“
Dne 29. 3. 2013 byla podepsána s firmou VHH THERMONT s. r. o. smlouva o dílo na realizaci
výše uvedené stavby. Stavba bude zahájena předáním staveniště 22. 4. 2013. Předmětem stavby je
zhotovení sedlových střech na zbývajících objektech U2 a MŠ, výměna všech oken a venkovních
dveří ve všech objektech ZŠ a MŠ Bohuslavice, zateplení fasády všech objektů, dodatečné zateplení
střechy tělocvičny a spojovací chodby a nahrazení dvou stávajících plynových kotelen vytápěním
plynovými tepelnými čerpadly doplněné plynovými kondenzačními kotli. Dílo bude ukončeno 23. 8.
2013. Celkové náklady dle uzavřené smlouvy činí 21.035.146,- Kč vč. DPH z toho dotace
v předpokládané výši 10.190.420,- Kč. O průběhu stavby vás budeme průběžně informovat.

Další výběrová řízení
Koncem měsíce března byly vyhlášeny další výběrová řízení na zhotovitele akcí „Oprava
stávajícího vjezdu U Kovárny“ a „Výměna oken v hasičské zbrojnici“. Podrobnosti o výzvách na
předložení nabídek jsou uveřejněny na úřední desce obce, webových stránkách a portálu pro vhodné
uveřejnění vč. všech podkladů. Své nabídky musí jednotliví uchazeči předložit do 15. 4. 2013 firmě
Recte.cz, s. r.o., která pro obec organizuje výběrové řízení. Po předání nabídek bude provedeno
vyhodnocení komisí složenou z členů komise místního rozvoje. Výzva na vyhledání nejvhodnějšího
poskytovatele úvěru na profinancování stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ
Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění bude předmětem dubnového jednání obecního
zastupitelstva.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Zpráva o stavu veřejného pořádku
Na obvodním oddělení Policie ČR Hlučín, do kterého spadá naše obec v současné době slouží 40
policistů. Jejich úkolem je chránit život, majetek a pořádek asi 43.000 obyvatel. Územní působnost
tohoto oddělení je vymezena katastrálním územím 15 obcí o jejich rozloze 171 km2. Území je
členěno na okrsky, které určuje ved. oddělení s ohledem na správní členění, počet obyvatel,
bezpečnostní situaci a početní stavy policistů. Ve svěřeném okrsku, území obce Bohuslavice
odpovídá za úroveň ochrany veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti a jiného
protiprávního jednání policista prap. Andrea Schwanzner, pprap. František Laburda a pprap. Marek
Seidl.
V porovnání s předchozími roky byl zaznamenán na teritoriu odd. Hlučín obdobný nápad
protiprávního jednání a to zejména trestných činů. Zatímco v roce 2011 bylo prověřováno 830
trestných činů, v roce 2012 to bylo méně a to 811 skutků. Došlo tedy poklesu o 2,29 %. Mezi
nejvýznamnější kriminogenní faktory působící v podmínkách a teritoriu odd. Hlučín jsou blízkost
krajského města a s tím související vysoká hustota osídlení oblasti, blízkost státní hranice a tím
zvýšený nekontrolovaný pohyb cizinců v oblasti, nedostatečný přístup obyvatel k ochraně vlastního
majetku a v poslední době též zhoršující se ekonomická situace obyvatelstva a zvýšený počet
sociálně slabých obyvatel. Skladbu trestných činů můžeme rozdělit na do několika oblastí a to
obecná trestná činnost (nejčastěji majetková trestná činnost, mravnostní trestná činnost nebo násilná
trestná činnost) hospodářská trestná činnost a zbývající trestná činnost. Největší podíl na nápadu
trestné činnosti tvoří právě majetkové trestné činy (např. krádeže, podvody oj.) kterých bylo
zaznamenáno v roce 2012 520 skutků, t. j. 64,11 % z celkového počtu. Mezi násilnou a mravnostní
trestnou činnost jsou zařazovány zejména trestné činy proti životu a zdraví, např. ublížení na zdraví
a výtržnictví. Násilná trestná činnost měla v roce 2012 za následek 45 skutků, tj. 5,55 %, mravnostní
8 skutků tj. 0,99 %. Hospodářská trestná činnost se podílela 6,66 % a zbývající trestná činnost, např.
trestné činy spáchané na úseku dopravy (řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
maření úředního rozhodnutí aj.) nebo na úseku životního prostředí tvořily podíl 184 skutků, t. j.
22,69 % z celkového počtu. Počet objasněných trestných činů se výšil z 314 na 344 v roce 2012.
V roce 2012 bylo na katastrálním území obce Bohuslavice prověřováno celkem 20 trestných
činů a evidováno 40 přestupků. U 8 trestných činů se podařilo zjistit jejich pachatele. Největší podíl
tvoří majetkové trestné činy a to zejména případy prostých krádeží a případy krádeží vloupáním jak
do rodinných domků tak i vozidel. Z celkového počtu prověřovaných trestných činů v odd. Hlučín
za rok 2012 tvoří trestné činy spáchané v Bohuslavicích 2,47 %. Na úseku přestupků bylo
evidováno celkem 40 skutků, kdy se jednalo o přestupky na úseku dopravy, proti občanskému
soužití a proti majetku.
Z výše uvedeného vyplývá, že za poslední rok došlo k mírnému poklesu počtu spáchaných
trestných činů na území Hlučínska i obce Bohuslavice. Pro další zlepšení situace bude nutné
zintenzívnit spolupráci Policie ČR s místní samosprávou a samotnými občany, zvyšovat právní
vědomí občanů a zlepšit jejich vztah k vlastnímu majetku a jeho ochraně.
Kontaktní informace pro občany:
Policie ČR, obvodní oddělení
Dr. E. Beneše 2
748 11 Hlučín
Tel.:595 041 210, Fax.:974737708
e-mail:opoophluci@mvcr.cz
Zpracoval pprap.František Laburda
vrchní asistent
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Další etapa opravy fresek v kostele Nejsvětější Trojice
Vážení spoluobčané,
v letošním roce budeme pokračovat v restaurování fresek v našem kostele Nejsvětější Trojice.
Práce budou zahájeny v prvním týdnu dubna stavbou lešení. Bude následovat předání restaurátorům.
Jedná se o stejnou firmu jako v minulém roce, tj. firma RE, s.r.o. z Prahy. V plánu je nyní obnovení
zchátralých fresek lodi a stěn kostela. Práce budou prováděny v období od 9. 4. 2013 do 30. 9. 2013
a jejich cena dosahuje výše 1 573 572,-Kč.
Vzhledem k tomu, že po celou tuto dobu nebude provoz v kostele omezen, chci vás požádat o
zvýšenou opatrnost a vzájemnou ohleduplnost při pohybu v prostorách kostela. Věřím, že s vaší
pomocí dotáhneme toto dobré dílo až do konce a zrestaurované fresky budou i nadále sloužit ke cti a
chvále svému účelu ke cti a chvále Nejsvětější Trojice.
o. Kazimír Buba

Místní poplatek ze psů
Obecní úřad vyzývá držitele psů, kteří doposud neuhradili místní poplatek ze psů pro letošní
rok ( i když termín úhrady poplatku již vypršel 31. 3. 2013), aby se dostavili co nejdříve na obecní
úřad a to nejpozději do 15. 4. 2013 k jeho úhradě. Pokud pes uhynul, byl utracen, ztratil se apod., je
držitel povinen dostavit se na obecní úřad a vyplnit odhlášku z místního poplatku ze psů, jinak je
povinností uhradit roční poplatek.

Smlouvy na vodné a stočné
V závěru roku 2012 byly rozeslány do všech rodinných domků v obci nové smlouvy na
vodné a stočné, které platí od 1. 1. 2013. Tyto smlouvy měly být odevzdány na obecní úřad
nejpozději do 16. 1. 2013, přesto na konci měsíce března nám chybí smlouvy od několika
odběratelů. Doufáme tedy, že po této výzvě budou poslední smlouvy odevzdány. V případě, že si
neumíte smlouvu sami vyplnit, rádi Vám na obecním úřadě pomůžeme.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
První svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci v letošním roce 2013 se
uskuteční v sobotu 27. 4. 2013 v době od 8.00 do 13.00 hodin na parkovišti u kulturního domu.
Upozorňujeme, že velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro občany Bohuslavic, kteří mají
řádně uhrazen svoz popelnic za rok 2012. Svoz rovněž není určen pro firmy a živnostníky.
Karla Krupová
Výzva spoluobčanům
Vyzýváme spoluobčany, aby nám zapůjčili staré forografie s tématikou staré školy v místě
dnešního obecního domu, dřevěné školy a nové školy, původní hospody u Pauseho, ze stavby
kulturního domu, nějaké fotky staré hasičské zbrojnice a z činnosti hasičů a dalších spolků v obci.

Inzerce
Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně a
kompletní oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709
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Slavnostní výroční schůze ZO včelařů Vřesina
V letošním roce naši včelaři slaví 80. let od založení organizace českých včelařů. V tomto
duchu se odvíjela i výroční členská schůze 10. 3. 2013, která se letos konala ve Vřesině. Jen pro
připomenutí ZO ČSV Vřesina má své členy v Bohuslavicích, Bělé, Závadě, Vřesině a Píšti. Naší
slavnostní schůze se zúčastnili zástupci obcí a to starostové obcí Bohuslavic, Závady a Vřesiny a
místostarosta obce Píšť. Starosta z Bělé se omluvil. Za okresní organizaci ČSV Opava se zúčastnila
předsedkyně. Také jsme přivítali hosty ze sousedního Polska ze základní organizace Tworkow a to
předsedu a místopředsedu.
Na schůzi předseda v krátkosti seznámil s dokumenty z počátku vzniku naší organizace, které
jsme nalezli v Okresním archívu v Opavě a naší kronice. Zhodnotil proběhlé období za uplynulý
rok. V naší organizaci máme k dnešnímu dni 39 členů, kteří zazimovali 633 včelstev. V minulém
roce jsme nejen pro naše členy zorganizovali 4 odborné přednášky. V červnu jsme pak
zorganizovali zájezd na včelařskou farmu k př. Kolomého do Bruntálu (chová asi 800 včelstev)
s návštěvou zámku v Bruntále. Stejně jako v uplynulých letech jsme měli zastoupení na kulturních i
společenských akcích v jednotlivých obcích např. ukončení prázdnin ve Vřesině, přednáška o
včelách pro děti v MŠ ve Vřesině, malování perníků a výroba svíček dětmi na výstavě perníků
v Bohuslavicích, účast na vánočním jarmarku v Závadě. Život včel jsme rovněž prezentovali na
Dnech země v Opavě, při medobraní v ZOO Ostrava, malování perníků a výroba svíček ze včelího
vosku s ochutnávkou medu v ZOO Ostrava, přednáška o včelách v ZOO Ostrava, zapojili jsme se do
přeshraničního projektu „Malý hmyz, velký problém, včela pod zvláštním dohledem“. Opomenout
nemůžeme účast našich včelařů na Dnech otevřených dveří ve firmě Lysoň v Polsku, návštěvu
zemědělské výstavy v Brně a včelařské výstavy v Ostravě. Rok jsme pak ukončili společným
vánočním posezením s manželkami a manžely ve Vřesině.
V loňském roce byl v naší ZO ČSV ve spolupráci se ZŠ Bohuslavice založen včelařskopřírodovědný kroužek pod vedení našeho člena př. Karla Ostárka. Kroužek navštěvují žáci
z Bohuslavic, Závady a Píště. Děti se seznamují s přírodou, chystají se na samostatných chov
včeliček, kdy si již na to připravili dva úly a čekají na jaro až začnou včelky lítat. Rovněž se několik
dětí připravuje na vědomostní soutěži o včelách „Zlatá včela“, které se zúčastní v měsíci dubnu.
Na slavnostní schůzi byly naším členům u příležitosti 80 letého výročí založení spolku předány
vyznamenáni a to Čestný včelař ZO ČSV, Čestný včelař OO ČSV, Vzorný včelař OO ČSV, Vzorný
pracovník RV ČSV. Rovněž náš spolek převzal s rukou předsedkyně OO ČSV pí. Vítkové Čestné
uznání OO ČSV za příkladnou dlouholetou propagaci včelařství.
Na závěr vystoupili všichni pozvaní hosté, kde ve svých vystoupeních zhodnotili přínos včelařů
pro přírodu, společnost i jejich záslužnou činnost při účasti na kulturním životě jednotlivých obcí.
Více o dění v naší ZO
www.vcelarivresina.webnode.cz .

ČSV

Vřesina

najdete

na

našich

webových

stránkách

Karel Ostárek
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Výroční schůze Mysliveckého sdružení Bohuslavice za rok 2012
Na březnové výroční schůzi hodnotili členové MS Bohuslavice svou činnost. Myslivecké sdružení
Bohuslavice má 35 členů a obhospodařuje pronajatou honitbu od Honebního společenstva Bohuslavice o
výměře 803 ha. Do této výměry spadá 659 ha zem. půdy, 68 ha lesní půdy, 52 ha vodních ploch a
zbývajících 24 ha tvoří plochy ostatní.
Na současnou honitbu a její výměru se vztahují tyto normované a minimální stavy. Zvěř srnčí 40 ks,
minimální stav je 9 ks, zajíc polní 68 ks, min. 38 ks, bažant obecný 75 ks normovaný stav a 38 ks stav
minimální. Jako každoročně tak i v roce minulém proběhlo jarní sčítání zvěře. K 31.3.2012 byly tyto sčítané
stavy následující: srnčí zvěř 85 ks a to v pohlaví 30 srnců, 33 srn a 22 srnčat, 5 ks dančí ( 1-3-1). Dále bylo
nasčítáno 57 zajíců, 80 ks bažantí zvěře – z toho 24 kohoutů a 56 slípek. Následně pak 77 ks divokých
kachen a 24 koroptví.
„Plán chovu a lovu I. zvěř spárkatá“ byl stanoven na odlov 27 ks a to 12 srnců, 8 srn a 7 srnčat. O
srnčí zvěř je v naší honitbě pečováno dostatečně. A to pravidelným přikrmováním v zimních měsících,
celoročním předkládáním soli a krmné směsi na podporu parožení. Dančí zvěř se v uplynulém roce naším
střelcům velice zdatně vyhýbala a nepodařilo se ulovit ani jeden kus.
Zvěř černá se pomalu stává noční můrou všech myslivců, ale především zemědělců, kterým divočáci
páchají na polních kulturách značné škody. Je nezbytné, abychom se těmto škodám pokusili společně se
zemědělci zabránit. Věřím, že budeme hledat a že i najdeme způsob, jak tyto škody minimalizovat.
V loňském roce se ulovilo v naší honitbě 11 divočáků.
„Plán chovu a lovu II zvěř drobná“ byl navržen a následně schválen a to v počtu: zajíc – 23 ks, baž.
kohout – 33 ks, a 190 ks divokých kachen. V lovecké sezoně byly uspořádány našim sdružením 3 hony na
zvěř drobnou a jeden hon na divoké kachny. Na těchto společných honech bylo uloveno 37 zajíců, 35
bažantích kohoutů a 206 divokých kachen. Toto číslo však zahrnuje i lov kachen na tahu. Zde je však nutno
připomenout, že bylo zakoupeno 200 kachňat, které byly po nezbytné aklimatizaci vypuštěny na rybníky
Bobrov a Rakovec. Zvěřina byla použita pro potřeby MS a to jako ceny do tomboly ať už při myslivecké
slavnosti, samotných honech nebo při mysliveckém plesu.
Pro zabezpečení přikrmování v období 2012 až 2013 bylo zjištěno následující množství a druhy
krmiv: pšenice zrno – 50q, kukuřičná siláž – 1140 q, odpad (plevy), - 60q, kamenná sůl – 150 kg, cukrová
řepa 120q, parožící směs – 10q. Dále bylo zabezpečeno jednotlivými členy dostatečné množství sena.
Pro samotné přikrmování zvěře máme zřízeno a mezi jednotlivé členy rozděleno 13 zásypů pro zvěř
bažantí, 8 krmelců pro zvěř srnčí, 10 slanisek. Z dalších zařízení evidujeme v našem MS chatu „u Lípy“,
chatu Březinka, 13 posedů a 13 žebříkových sedaček.
V loňském roce jsme zajistili výsadbu stromků v tzv. Pozorových důlkách, Liščích norách a
Adolfových důlkách, kde byly vybudovány oplocenky a následně vysázeny jehličnany. V letošním roce
bychom chtěli v další výsadbě pokračovat.
Tak jako v předešlých letech, tak i v loni jsme uspořádali v měsíci červenci již tradiční mysliveckou
slavnost. V lednu letošního roku jsme uspořádali již 38 myslivecký ples.
Ve sdružení působí skupina mysl. trubačů, kteří se snaží přispět k dobré úrovni všech akcí a to nejen
v Bohuslavicích.
V loňském roce jsme spolupořádali memoriál Richarda Knolla, kterým byl pověřen OMS v Opavě.
V naší honitbě probíhaly disciplíny – Vodní práce a Malého pole. Věřím, že tyto akce přispěly k dobrému
jménu nejen naší organizace ale i k propagaci obce Bohuslavice a to minimálně v očích příznivců lovecké
kynologie.
Na schůzi byl zvolen nový výbor mysliveckého sdružení. Pdředsedou byl zvolen Antonín Štefek,
místopředsedou Ing. Oldřich Fojtík. Dalšími členy výboru jsou: Petr Kamrád, Josef Sněhota, Günther Fuss,
ml. Petr Kocur a Pavel Breuer.
Antonín Štefek, předseda MS Bohuslavice
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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/.

Netradiční hudební výchova
S žáky 8. a 9. ročníku se nyní věnujeme vývoji hudby v období jednotlivých desetiletí. Aby
se vžili do určité doby lépe, připravují si na jednotlivé hodiny referáty, doplní je dobovým
oblečením, připomeneme si nejznámější zpěváky a kapely jisté doby. Z různých zdrojů zjistí
informace o dalších problémech konkrétního desetiletí. Snažíme se co nejvíce navodit atmosféru
právě probíraného období v hudbě. Ti odvážnější si nakonec mohou také zatančit. Poznáte, které
období jsme probírali naposledy?

Vaření a kutění
Kromě běžné výuky, která probíhá v lavicích ve třídách se snažíme
našim žákům také nabídnout možnost vyzkoušet si běžné praktické
činnosti zařazené do tematického okruhu Člověk a svět práce.
Zejména děvčata si občas něco dobrého uvaří nebo uplatní svou
fantazii ve studené
kuchyni a naučí se
správnému stolování.
Kluci zase rádi kutí
v dílnách
s nářadím.
Naposledy pracovali se
dřevem,
vyráběli
krmítka pro ptáky nebo
ozdoby
z různých
materiálů.
Mgr. Gabriela Prchalová
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Přehled sportovních turnajů ve školním roce 2012/2013
Stejně jako v uplynulých letech se naše ZŠ Bohuslavice zapojila i v tomto školním roce do
sportovních soutěží. Mohu říci, že některé pro nás skončily velmi úspěšně.
Dne
1.11.2012
se
v Bolaticích
uskutečnil
již
druhý
ročník
FLORBALOVÉHO
MISTROVSTVÍ
HLUČÍNSKA. Naše barvy hájili: Filip
Kocur, Matěj Malchárek, Jan Vitásek,
Václav Mička, Ondřej Mika, Lukáš Freisler,
Lukáš Dominik a David Skroch. Turnaje se
zúčastnilo osm týmů: Štěpánkovice, Bolatice,
Kobeřice, Oldřišov, Hlučín, Píšť, Dolní
Benešov a Bohuslavice. Po tuhých, ale
vítězných bojích jsme došli až do finále. Zde
jsme však podlehli v rozhodujícím zápase
Štěpánkovicím a to velmi smolně 5:4. Tudíž na nás připadlo trochu smutné, ale přesto krásné
celkové 2.místo. Oproti minulému školnímu roku jsme tak poskočili o jednu příčku vzhůru. Velký
dík patří našim žákům, kteří předvedli pěkný florbal. Filip Kocur byl oceněn jako hráč turnaje.
V úterý 20.11.2012 se uskutečnil na ZŠ Hornická v Hlučíně turnaj v BASKETBALE
AND1 Cup. Za naši školu nastoupili: Mička Václav, Kocur Filip, Malchárek Matěj, Pašek David,
Vitásek Jan, Lasák Jiří, Freisler Lukáš. Do tohoto turnaje ročníkově spadaly i některé první ročníky
středních škol. V takovéto konkurenci jsme bohužel neobstáli. Turnaje se zúčastnily tyto týmy:
Gymnázium Hlučín, ZŠ Hlučín Hornická a Hotelová škola Šilheřovice.
Další turnaj se uskutečnil dne 8. 1. 2013 v Bolaticích. Jednalo se o již tradiční ORION
FLORBAL Cup pro žáky 6.-7.tříd. Naši školu reprezentovali: Skroch Daniel, Ohřál Adam, Pašek
Jiří, Halfar Marek, Robenek Petr, Gruň Adam, Blokscha Tadeáš a Lischka Vojtěch. Pro kluky to byl
první větší florbalový turnaj. Celkem se jej zúčastnilo pět týmů: Bolatice, Píšť, Kravaře, Koběřice a
Bohuslavice. Na turnaji jsme neuspěli. Kluci se musí ještě mnohému přiučit, zvláště pak tomu, že
jde o kolektivní hru. Chybělo nasazení, kolektivní spolupráce a také technická kvalita nebyla valná.
Za úspěchy stojí totiž tvrdá práce a nic samo do klína nespadne. Věřím, že jsme si z toho vzali
ponaučení a příště to bude snad lepší.
Zato kluci z 8.-9. třídy se na ORION
FLORBAL Cupu konaném 10.1.2013 opět
v Bolaticích skvěle blýskli. Naši školu
reprezentovala víceméně stejná sestava jako na
„mistrovství hlučínska“ a to: Filip Kocur,
Matěj Malchárek, Jan Vitásek, Ondřej Mika,
Lukáš Freisler, Lukáš Dominik, David
Skroch a Kuděla Jakub. Hoši předvedli
suverénní výkon, a všechny své soupeře
porazili. Nasazení a týmový duch byl na
jedničku. Kluci hráli pro tým a tak přehráli
všechny ostatní týmy - Bolatice, Píšť,
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Kobeřice i Hať. Postoupili tak z prvního místa do okresního finále do Opavy.
Okresní finále se konalo dne 17. 1. 2013 na ZŠ Otické v Opavě. Do tohoto kola postoupily
tyto týmy: Štítina, Vítkov, Opava E. Beneše, Opava Kylešovice, Opava Otická, Štěpánkovice a
Hlučín Tyrše. Po tuhých bojích naše ZŠ Bohuslavice obsadila naprosto skvělé celkové třetí
místo. Celkově se turnaje zúčastnilo 36 týmů okresu Opava. Tímto chci poděkovat všem žákům za
předvedený skvělý výkon a výbornou reprezentaci naší školy a obce v této prestižní soutěži.
Také žáci nižšího stupně se zapojili do
turnajového klání. Dne 7. 2. 2013 se v Bolaticích
uskutečnil již tradiční turnaj ve VYBÍJENÉ
PREVENTAN Cup. Za naši školu nastoupili tito
žáci: Burian Vlastimil, Kučera Lukáš, Mašík
Filip, Meinhardová Patricie, Szturz Jan,
Vitásková Adéla, Mika Lukáš, Gruň Tomáš a
Vitásková Klaudie. Bohužel z důvodu nemoci se
turnaje nemohl zúčastnit Antonín Cigán, který
týmu znatelně chyběl. Na turnaji jsme nedokázali
ani jednou vyhrát a tak naši žáci obsadili nelichotivé poslední místo.
Přesto děkuji všem žákům, kteří se turnajů zúčastnili, ať už byli úspěšní více, či méně.
V jarních měsících se žáci naší školy ještě zúčastní Coca-Cola FOTBAL Cupu,
ATLETICKÝCH ČTYŘBOJŮ, McDonald´s FOTBAL Cupu a také turnaje ve VOLEJBALE dívek.
Máme toho tedy stále dost před sebou. Přeji proto našim žákům mnoho úspěchů a skvělé sportovní
zážitky.
Chtěl bych tímto také povzbudit rodiče žáků i žáky samotné, aby aktivně vyhledávali
sportovní aktivity. Je opravdu znát, zda se žáci věnují sportu i mimo školu. Nejde tady o dobré
výsledky na turnajích, ale především o zdravý tělesný rozvoj každého žáka. Bohužel jak se zdá,
zájem o sport a pohybové aktivity, zvláště v nižších ročnících rapidně klesá. Zájmem však nemyslím
sledování sportu v televizi ani zálibu ve značkovém sportovním oblečení. Pravda je ta, že v
některých třídách se nedá ani sestavit družstvo k turnaji. Žáci tak přicházejí o sportovní zážitky a
radost z pohybu. Dvě hodiny týdně v tělesné výchově zcela jistě nemohou nahradit každodenní
pohybovou aktivitu mimo školu. Mějme to prosím na paměti. Děkuji
Mgr. Pavel Pinďák

Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
V březnu sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice již pět utkání nadstavbové části AHL –
Amatérské hokejové ligy. Z těchto pěti střetnutí si do tabulky připsali devět bodů za čtyři výhry a
jednu remízu.
V průběžné tabulce jsou bohuslavičtí hokejisté o skóre na druhém místě za vedoucí Horní
Lhotou.
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Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC AZ Pneu Jaktař

3:1

HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať

6:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

9:6

HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty

3:3

HC Buldoci Bohuslavice – HC Buldoci Branka

3:2

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v dubnu:
So

6.4.2013

18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice

Út

9.4.2013

18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota

So

20.4.2013

15:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Markvartovice

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na
internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián

Řádky z florbalu
V neděli 3. 3. 2013 zajížděli Bohuslavičtí florbalisté do Ostravské haly Na Dopravce odehrát
18. kolo MS přeboru mužů divize D. První utkání byl souboj týmů z konce tabulky, ve kterém jsme
si celkem snadno poradili s týmem SFK TJ Slovan Havířov B s výsledkem 7:4 pro Bohuslavice.
Druhý zápas nabídl pikantní derby s nováčkem, který postoupil z nižší soutěže, a to
Štěpánkovicemi. Po tvrdé bitvě, ve které rozhodovaly neproměněné šance soupeře, došlo k dělbě
bodů po výsledku 3:3. Všichni už vyhlíží konec nepovedené sezony, do které zbývá odehrát
poslední kolo a to 13.4. v Bílovci. Bohuslavice jsou v tabulce s 11 body na předposledním místě a
jsou tedy namočeny v sestupových vodách. Barvy Bohuslavic hájí už pouze 3 domácí hráči: Petr
Cigán, Lukáš Vitásek a Jan Kocur, zbytek týmu tvoří spoluhráči z Opavy, Bolatic a Hlučína.
Vyhodnocení florbalové sezóny a konečnou tabulku přineseme v květnovém čísle zpravodaje.
Jan Kocur FBC FAU Bohuslavice

Řádky z házené
I v letošním roce se zúčastnila naše děvčata hrající v barvách Sokol Poruba – Anna
Pudichová , Marie Janošová a Nikola Stefková turnaje v házené Prague Handball Cup - mezinárodní
turnaj v házené pro mládež v Praze. Turnaj je pořádán pravidelně o velikonočních svátcích již od
roku 1992. V roce 2013 se tedy uskutečnil již jeho 22. ročník. Turnaje se zúčastnilo 411 družstev
z 22 zemí Evropy, Asie a Ameriky. V základní skupině děvčata odehrála šest zápasů s těmito
výsledky:
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Sokol Poruba – IFK Mariefred SWE
Sokol Poruba – Sokol Velké Meziříčí
Sokol Poruba – Sokol Písek
Sokol Poruba – Ajax Københaven I DEN
Sokol Poruba – IF Lyseng Handbold DEN
Sokol Poruba – TSV Wendelstein GER
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13 : 7
13 : 10
17 : 13
12 : 17
12 : 12
24 : 9

Děvčata startující v kategorii ml. dorostenky postoupila ze své skupiny, kde odehrála dva zápasy,
ale vyřadil je pozdější finalista turnaje BK Ydun DEN.
Sokol Poruba – BK Ydun DEN
Sokol Poruba – Duslo Šala SVK

11 : 27
14 : 13
Petr Janoš

FM Tadeáš Kriebel obhájil titul
V první polovině března proběhlo v Koutech nad Desnou Mistrovství České
republiky v šachu pro rok 2013. V dorostenecké kategorii do 20 let a juniorské
do 18 let, hrané v jednom turnaji, přijel obhájit dvě loňské zlaté medaile FIDE
Mistr Tadeáš Kriebel. Své umění Tadeáš prokázal a jako jediný porazil vítěze
kategorie dvacetiletých. Po celou dobu turnaje ani jednou neprohrál,
z jedenácti partií vyhrál sedm a čtyři remizoval. Se ziskem devíti bodů získal
zlatou medaili a titul juniorského přeborníka ČR osmnáctiletých pro rok 2013.
V kategorii dvacetiletých se umístil jako druhý, o půl bodu zpět za vítězem.
Tadeášovi se tak od roku 2010 podařilo získat již pátou zlatou medaili na
přeborech republiky a letošním vítězstvím se kvalifikoval i na mistrovství
světa, které se uskuteční v prosinci ve Spojených arabských emirátech ve městě Al-Ain.
Konečná tabulka po 11 kolech
Poř.

Jméno

FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body

Plat Vojtěch

CZE *

0 1 ½ 1 1 1 1 1

CZE 1

1

IM

2

FM Kriebel Tadeáš

3

IM

PH
1

PH
2

1

1

1

9,5

44,5

0

*

1 ½ 1 1 1 ½ ½ ½

1

1

9

47

0

Bureš Jaroslav

CZE 0 0

* ½ ½ 1 1 1 1 ½

1

1

7,5

32,3

0

4

Straka Vojtěch

CZE ½ ½ ½ * ½ 0 ½ ½ ½ 1

1

+

6,5

34,5

0

5

Malý Marek

CZE 0 0 ½ ½ *

0 ½ 1 ½ 1

1

+

6

27,5

0

6

Kraus Tomáš

CZE 0 0 0 1 1

*

0 ½ ½ 1

1

1

6

24,5

0

7

Seidl Štěpán

CZE 0 0 0 ½ ½ 1

* ½ ½ ½ ½

+

5

24

0

8

FM Vlasak Lukáš

CZE 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ *

1 ½ ½

1

5

23

0

9

CM Balaček Tadeáš

CZE 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0

*

1

1

½

5

22,3

0

10

Braun Marek

CZE 0 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 0

*

1

1

4

17

0

11

Mikeš Jan

CZE 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0

0

*

+

2

6,25

0

12

Starek Stanislav

CZE 0 0 0

0 ½ 0

-

*

0,5

2,5

0

-

-

0

-
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Bohuslavice Open 2013 - GP ČR
SK Bohuslavice pořádá v sobotu 6. 4. 2013v místním kulturním domě tradiční rapid turnaj Bohuslavice Open 2013. Hraje se švýcarským systémem na 9. kol, tempem 2 x 15 min. na partii.
Vklad dospělí 70,- Kč, mládež ( 1993 a ml.) 30,- Kč. Letos je tento turnaj poprvé součásti seriálu
GRAND PRIX ČR v rapid šachu. Srdečně zveme všechny zájemce o královskou šachovou hru.
Více informací je uvedeno na www.bohuslavice.eu
Leo Vitásek

Beseda o Ugandě – Mgr. Libuše Dostálová
V pátek 26. 4. 2013 v 19.00 hod. se uskuteční v Obřadní síni obecního domu beseda o Ugandě.
Na besedě o jedné z nejchudších zemí Afriky budou promítány fotografie z cesty po této krásné
africké zemi. Součástí besedy bude prodej originálních výrobků přímo z Ugandy, jako jsou ručně
vyráběné korálky, náramky, košíčky, podložky a dřevěné gorilky. Kdo bude mít chuť, může zdarma
okusit pravý ugandský čaj nebo kávu a na památku si koupit některý výrobek.
Zakoupením výrobku pomůžete ugandským sirotkům a chudým rodinám.

Duben 2013
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Náboženský život – historie kostelů (13).
Putujeme dále po hranici s Polskem a zastavíme se dnes v Sudicích a Třebomi.
Tyto dvě vesnice na Hlučínsku byly jediné, kde do konce války převažovalo německé
obyvatelstvo. Po válce byla většina z nich vystěhována do Německa a do vesnic se
nastěhovali noví obyvatele jednak z Moravy, ale velká část jich přišla z ruské Volyně.
Původem byli Češi, ale jejich předkové se vystěhovali do Ruska. Mnozí z nich jsou dnes
pravoslavného vyznání.
Protože putujeme po kostelech, věnujme se nejprve
sudickému kostelu. Ten byl postaven v letech 1904 až 1906
známým stavitelem kostelů ve Slezsku panem Josefem Seifriedem
z Kravař. Stavba byla pojata velkolepě jako bazilika. Vysvětleme si
co je to bazilika. Je to trojlodní chrám, jehož hlavní střední loď je
dominantní prodloužená do presbytáře s hlavním oltářem. Vedlejší
lodě jsou odděleny mohutnými opěrnými sloupy a jsou poněkud
nižší. Stavba byla provedena z neomítnutých pálených cihel ve
stylu novogotiky, což je pro stavitele Seifrieda typické. Všechny
obrazy v kostele jsou dílem hlučínského malíře Jana Bochenka.
Čtyři boční mramorové oltáře jsou zasvěceny Panně Marii,
Božskému Srdci Páně a svatému Josefu a Františkovi. Bazilika má být zmenšenou kopií
Dómu v Kolíně nad Rýnem. Jeho štíhlá věž je viditelná do dálky. K areálu kostela patří
ještě stylová ohradní zeď se hřbitovem za kostelem a obytné i hospodářské stavby fary,
postavené ve stejném stylu jako kostel. V posledních letech prošel celkovou opravou.
Kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli.
V Sudicích je ještě jeden kostel, a sice evangelický u silnice
směrem na Ratiboř. Tato stavba byla posvěcena 19. září 1909. Dnes
je využíván k bohoslužbám tento kostel evangelíky a pravoslavnými.
Zajímavé je řešení oltářů v prostoře kostela pro dvě vyznání. Jsou
dva a každý je situován jiným směrem.
Pod správu farnosti spadají ještě kostely v Třebomi a
v Rohově. Stavba kostela v Třebomi probíhala v letech 1781
až 1785. Je stavěna v pozdně barokním stylu. Má jednu
velkou zajímavost, a sice dva kůry nad sebou (na dvě
poschodí). Tento jev je skutečně ojedinělý a na Hlučínsku
jediný. Kostel dlouho chátral, ale v posledních letech prošel
opravou a dnes září jeho bílá fasáda do krajiny. Je zasvěcen
sv. Jiří.
K farnosti Sudice patří ještě i Rohov. Nemají zde velký kostel, ale
jen malou kapli, zasvěcenou sv. Petru a Pavlovi, která i tak tvoří
dominantu obce. Je postavena v novodobém neurčitém stylu.
Dnes jsme putovali poněkud odlehlejším krajem Hlučínska.
Všechna ta místa jsem osobně navštívil a poznal jsem, že každé místo a
krajina má své kouzlo a stojí za návštěvu a poznání. Zkuste to i vy, jistě
nebudete litovat.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci dubnu 2013
Tomíček Jiří
Blokscha Heinz
Mokrý Verner
Hurná Magdalena
Karasová Hana

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:

553 659 075
553 659 064
Pondělí, středa:
7:00 – 11:30 hod.
12:30 – 17:00 hod.

Internetové stránky obce:
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 244, duben 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. května 2013.
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