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Vážení spoluobčané,
v červnu sice nastalo kalendářní léto, ale
počasí tomu zdaleka neodpovídalo. Vydatné
deště na přelomu května a začátku června
způsobily v Čechách, ale i v Německu,
Rakousku, a postupně také na jižním Slovensku
a Maďarsku rozsáhlé povodně. Po opadnutí vody
přišly další vydatné deště, ale tentokráte s menší
intenzitou a beze škod. Začátek druhé poloviny
měsíce přinesl na krátkou dobu tří dnů tropické
teploty přes 35º C. I tak krátká doba stačila
vyvolat letní bouřky. Dokonce v nedalekém
Krnově se vyskytlo tornádo, které odneslo a
poškodilo několik střech. Následoval pokles
teplot s deštivým počasím. Doufejme, že
s nadcházejícím obdobím prázdnin a dovolených
se počasí zlepší a ještě si užijeme krásného
letního slunečního počasí.
Letos všichni školáci převzali svá
vysvědčení z důvodu rozsáhlé stavby v areálu
ZŠ a MŠ o týden dříve. Slavnostně byli pasováni
v obřadní síni naši nejmenší školáci na čtenáře.
V obřadní síni proběhlo také slavnostní předání
vysvědčení absolventům naší základní školy.
Děkuji všem učitelům a všem zaměstnancům
školy za jejich celoroční náročnou práci, a přeji
jim a všem dětem krásné prázdniny.
Bylo také dobojováno na fotbalových
hřištích. S výsledky jednotlivých mužstev a
konečnými tabulkami se můžete seznámit ve
sportovní rubrice. Blahopřeji k medailovému
umístění „A“ mužstvu a našim žákům. Děkuji
všem sportovcům, vedoucím mužstev, trenérům
a funkcionářům za dobrou reprezentaci naší
obce.
Za výbornou reprezentaci obce děkuji
také folklórnímu souboru Vlašanky, který
reprezentoval naší obec a celé Hlučínsko na
mezinárodním Festivalu přeshraniční kultury
v polském
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V měsíci červnu byly společenské akce
zaměřeny na oslavy Dne dětí. Dobrovolní hasiči
uspořádali na hřišti SK tradiční soutěž v hasičském
sportu a opékání makrel v areálu hasičské zbrojnice.
Děkuji všem za obětavost při organizování a
pořádání společenských akcí.
Společně se starosty z Hlučínska jsem se
zúčastnil tematického zájezdu do Bavorska, kde
jsme měli možnost na jednáních se starosty měst a
obcí a dalšími odborníky načerpat zkušenosti a
poznatky z chodu úřadů, investiční výstavby,
dopravy, organizování veřejného života, kultury,
cestovního ruchu a dalších oblastí života v této
rozvinuté zemi. Informace z cesty si můžete přečíst
na jiném místě tohoto zpravodaje.
Hned první víkend v červenci si všichni
připomeneme 1150. výročí příchodu slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. V dalším
týdnu v neděli 14. 7. pořádá Myslivecké sdružení
Bohuslavice velice oblíbenou Mysliveckou slavnost
a v Hlučíně na náměstí se uskuteční další ročník
Festivalu kultury Hlučínska, zaměřený letos na
přeshraniční spolupráci. Od pátku 26. 7. až do
neděle 28. 7. jste všichni srdečně zváni na Anenské
slavnosti, které budou tradičně probíhat na
prostranství u kulturního domu. Jejich součástí bude
výstava dobových předmětů a historických
fotografií, kterou si připomeneme 725 let od první
písemné zmínky o naší obci Bohuslavice. Plakát
s pozvánkou je uveřejněn na poslední stránce
zpravodaje.
Do nastávajícího období prázdnin a
dovolených vám přeji krásné slunečné dny plné
pohody.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 31. jednání dne 17. 6. 2013
následující program:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 05/2013, daňové výnosy, výběrové řízení na
poskytovatele úvěru na stavbu Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdrojů vytápění ve výši 5 mil. Kč
4. Návrh darovací smlouvy na převod pozemků parc. č. 1895/2 o výměře 15 m2 a 1815/2 o
výměře 39 m2 v k. ú. Kozmice z majetku obce Bohuslavice do majetku obce Kozmice.
5. Investiční výstavba – stavby
 Moravskoslezský kraj a Agentura pro regionální rozvoj zahájily mapování poptávky po
projektech, které mají strategický význam pro rozvoj měst a obcí v novém programovacím
období 2012 – 2020, vypracování seznamu projektů
 Strategický plán obce na roky 2014 - 2020
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
průběh stavby, vícepráce, méněpráce
 Komunikace u Kovárny – přejímka staveniště dodavatelem Silnice Morava a zahájení prací
na komunikaci
 Prodloužení odbočky z ul. Polní, návrh smlouvy o budoucí smlouvě RWE, územní
rozhodnutí
 Nové výběrové řízení na dodavatele kompostérů
 Výsledky výběrového řízení na projekt Dětské hřiště pro MŠ Bohuslavice.
 Rekonstrukce mostu ev. č. 46819-004, zahájení prací
 Informace o jednání se zpracovatelem územního plánu obce za účasti pořizovatele, krácení
požadavků vzhledem k velkým záborům zemědělské půdy
6. Organizační věci:
Program 18. jednání obecního zastupitelstva v úterý 25. 6. 2013 v 18. hod v obřadní síni
Poznatky z cesty starostů Hlučínska do Bavorska
Vystavení návrhu Komplexních pozemkových úprav od 10. 6. 2013 po dobu 30 dnů
Informace o jednání na využití brownfieldů na katastru obce
Dějiny obce Bohuslavice, kontrola textu, ilustrace
Vyhodnocení kulturních akcí pořádaných v červnu, kulturní akce na červenec a srpen,
příprava Anenských slavností, výstava historických fotografií, setkání chrámových sborů
v Píšti 13. 10. 2013
Finanční dar ve výši 20.000,- Kč na odstranění povodňových škod obci Zálezlice
7. Diskuse:
Objížďka stř. Moravec, projednání vytýčení objížďky po žních s majitelem pozemků
Komunikace Horní, stav rozpracovanosti projektové dokumentace, schůzka s majiteli
rodinných domků a pozemků v září
Oprava rámů prodejních stánků
Video – kulturní rok v Bohuslavicích
Ing. Kurt Kocián
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Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 18. zasedání
dne 25. 6. 2013 přijalo následující usnesení:
schválilo usnesení č.:
23/18
a) Za členy návrhové komise Ing. Magdalenu Birtkovou, Mgr. Gabrielu Prchalovou a Mgr. Pavla
Dominika a za ověřovatele zápisu z 18. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Elišku
Šimoníkovou a Roberta Lasáka.
b) Navržený program 18. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – V. 2013. Celkové příjmy za 01 05/2013 činily 7.738.332,15Kč, přenesená daňová povinnost DPH 21.758,62Kč. Zůstatek
z roku 2012 byl 7.522.098,67 Kč. Celkové příjmy za 01- 05/2013 vč. zůstatku z roku 2012
činily 15.260.630,82 Kč. Celkové výdaje za 01- 05/2013 činily 5. 879. 357,70 Kč. Peněžní
zůstatek k 31.5. 2013 byl ve výši 9.402.831,74 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 3.248.490,43 Kč, na účtu za domovní odpad 23.619,00 Kč, na spořícím účtu UniCredit
6.081.337,59Kč a na účtu u ČNB 49.384,72Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad.
e) Úvěr na dofinancování stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ
Bohuslavice“ vč. výměny zdroje vytápění, pověření rady ke schválení výběrového řízení na
poskytovatele úvěru a schválení smlouvy o poskytnutí úvěru.
f) Pověření rady obce ke schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí.
g) Navýšení kapacity a provedení stavebních úprav v objektu mateřské školy ZŠ a MŠ
Bohuslavice, příspěvková organizace, za účelem nárůstu počtu dětí (stavební úpravy,
vybudování dalšího sociálního zařízení vč. zdravotechniky, rekonstrukce elektroinstalace) od
1. 9. 2013.
h) Darovací smlouvu mezi Obcí Bohuslavice a Obcí Kozmice - darování pozemků parc. č.
1815/2 a 1895/2 v k. ú. Kozmice.
i) Výsledky výběrového řízení na dodavatele Dětského hřiště mateřské školy.
j) Smlouvu o dílo na dodávku Dětského hřiště pro mateřskou školu Bohuslavice s firmou
Hřiště, s. r. o., Příkop 838/6, Brno.
k) Návrh na změnu pozemkových hranic pozemku parc. č. 1702/1 k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
l) Provedení nového výběrového řízení na nákup kompostérů.
m) Pověření rady obce ke schválení výběrového řízení a schválení kupní smlouvy s vybraným
uchazečem. Hodnotící komise a náhradníci budou shodní jako v prvním kole výběrového
řízení (Mgr. Dominik, MVDr. Ostárek, Ing. Poštulková, Herudek, Mgr. Petrusová)
náhradníci (Lasák, Kotzur, Birtková, Manusch, Kocián).
n) Smlouvu o výpůjčce kompostérů.
o) Provedení výběrového řízení na nákup samosběrného zametacího vozu určeného k čištění
komunikací a chodníků a složení výběrové komise (Mgr. Dominik, Herudek, Ing.
Poštulková, Kotzur, Knopp), náhradníci (Lasák, MVDr. Ostárek, Manusch, Birtková,
Kocián).
p) Pověření rady obce ke schválení výběrového řízení a schválení kupní smlouvy na pořízení
samosběrného zametacího vozu určeného k čištění komunikací a chodníků.
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q) Provedení výběrového řízení na Opravu stáv. chodníků a vjezdů podél ul. Opavská, II etapa,
Bohuslavice a složení výběrové komise (Kotzur, MVDr Ostárek, Manusch, Herudek,
Mojžíšková), náhradníci (Mgr. Dominik, Ing. Birtková, Lasák, Riedel, Kocián.
r) Pověření rady obce ke schválení výběrového řízení a schválení SOD na Opravu stáv.
chodníků a vjezdů podél ul. Opavská, II etapa, Bohuslavice.
s) Pověření rady ke schválení SOD na realizaci plynovodu na odbočce z ul. Polní.
t) Dodatek č. 1 k SOD na vypracování Studie rozšíření hřbitova v Bohuslavicích do 15. 9. 2013.
u) Smlouvu o spolupráci mezi městem Dolní Benešov a obcemi Bolatice a Bohuslavice na
realizaci společného projektu cyklotras (polních cest) mezi těmito sídly s tím, že se každá
obce bude podílet na úhradě nákladů podle délky cyklotras na svých katastrech.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2012
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOMH za
rok 2012 provedenou odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
Zprávu o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2012 provedenou členy
kontrolní a revizní komise SOMH
Informace o investičních akcích v 1. pololetí roku 2013
Informace o průběhu stavby Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč.
výměny zdroje vytápění, vícepráce, méně práce
Zrušení výběrového řízení na nákup kompostérů
Informace z jednání se zpracovatelem nového Územního plánu obce Bohuslavice za účasti
pořizovatele MěÚ Hlučín
Vystavení návrhu Komplexních pozemkových úprav v době od 10. 6. Po dobu 30 dnů
Informace o jednání rady obce Bohuslavice
Informace o plnění Strategického plánu obce Bohuslavice na období 2007 - 2013
Informace z tematického zájezdu starostů Hlučínska do Bavorska
Pozvánka na kulturní a společenské akce v obci
Mgr. Pavel Dominik

Důležité informace
Realizace stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny
zdroje vytápění.
V červnu byla dokončena výměna oken a zateplení fasády vč. finálních povrchových úprav
fasády a vnitřních maleb u objektů speciálních učeben, objektu U1 a tělocvičny. U těchto objektů
bude následovat rozebrání okapových chodníků, odkopání a zateplení základů, položení drenáže,
zasypání výkopu a položení nových okapových chodníků. V průběhu června byly zahájeny práce na
zastřešení, výměně oken a zateplení fasád pavilónu U2, mateřské školy a spojovací chodby. Dále
probíhaly práce na stavební připravenosti pro montáž tepelných čerpadel. Děkuji všem žákům,
vyučujícím a všem zaměstnancům školy pracovníkům zhotovitele i zaměstnancům obce za
vstřícnost vůči požadavkům stavby, za obětavost a námahu při opakovaném vyklízení a stěhování.
Za realizované práce na stavbě byly vystaveny dvě faktury, první ve výši 1.133.132,34 Kč vč. DPH
a druhá ve výši 5.201.999,35 Kč vč. DPH. Za měsíc červen budou fakturovány práce
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v předpokládané výši 6.422.493,55 Kč vč. DPH. Mimo shora uvedenou stavbu jsou v objektu
mateřské školy prováděny stavební práce na rozšíření kapacity a zvýšení počtu dětí (stavební
úpravy, vybudování dalšího sociálního zařízení vč. zdravotechniky, rekonstrukce el. instalace).
Na dofinancování stavby bude nutno zajistit úvěr v předpokládané výši 5 mil Kč. Na základě
rozhodnutí v radě a zastupitelstvu nebyla vypsána na poskytnutí úvěru veřejná soutěž, ale výzva na
předložení nabídky byla zaslána České spořitelně, Komerční bance, Československé obchodní bance
a UniCredit Bank. Nabídky předložené do 15. 7. budou vyhodnoceny. S vybraným uchazečem bude
podepsána po schválení v radě úvěrové smlouva.
Oprava místní komunikace „U Kovárny“.
Po realizaci přeložky sloupů a el. vedení nn byly v červnu zahájeny práce na vlastní
komunikaci provedením výkopu, na který bude navazovat pokládka vrstev konstrukce vozovky.
Předpoklad ukončení prací je do 25. 7. 2013.
Separace bioodpadů v obci Bohuslavice.
Na doporučení firmy Naviga, která pro obec realizuje výběrové řízení na dodávku kompostérů,
byla veřejná soutěž po vyhodnocení předložených nabídek zrušena. Firma vypracovala podklady pro
nové nabídkové řízení, které bylo 21. 6. 2013 zveřejněno na úřední desce obce a veřejném profilu
zadavatele. Uchazeči mohou své nabídky předkládat do 9. 7. 2013. Pak bude následovat otevření
obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení. Dodávka kompostérů se předpokládá do konce září.
Dětské hřiště pro mateřskou školku.
V červnu proběhlo vyhodnocení předložených nabídek uchazečů na dodávku dětského hřiště pro
mateřskou školu. Na prvním místě se umístila firma Hřiště s. r. o. s nabídkovou cenou 553.074,06
Kč vč. DPH. Dětské hřiště bude instalováno na zahradě mateřské školy v září.
Rekonstrukce mostu ev. č. 46819-004 na křižovatce Opavské a Bolatické
V pondělí 10. 6. 2013 byla zahájena na křižovatce okresní komunikace III/46819 Opavská a
Družstevní poblíž Cukrárny U Fusů a Restaurace U Obrusníků rekonstrukce mostu. Stavba bude
komplikovat až do 10. 11. 2013 provoz v průtahu obce po silnici Opavské. Bude probíhat za
částečné uzavírky stávajícího mostu tak, aby byla vždy zajištěna dopravní obslužnost v jednom
dopravním pruhu vč. pěších. Částečnou uzavírkou se nebude upravovat provoz autobusových linek
ani nákladní a osobní dopravy. Doporučuji občanům a zejména dětem, aby při chůzi a jízdě na kole
se pokud možno co nejvíce vyhýbali staveništi a používali v co největší míře ul. Poštovní.
Kvalita pitné vody
V posledním zpravodaji jsem vás informoval o snížené kvalitě a nepříjemné pachuti pitné vody
dodávané našim obecním vodovodem. Úplný rozbor odebraných vzorků však neprokázal žádné
překročení povolených limitů. A protože postupně se zlepšila i chuť vody, je možné v minulosti
vzniklé problémy přičíst na vrub střídání vrtů.
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Návštěva starostů Hlučínska v Bavorsku
V týdnu od 10. do 15. 6. 2013 jsem se společně se starosty měst a obcí Hlučínska zúčastnil
tematické cesty do Bavorska. Bavorsko je největší zemí Spolkové republiky Německo. S rozlohou
70,5 tisíce kilometrů čtverečních a 12,5 miliony obyvateli je menší, a přitom lidnatější než celá
Česká republika. Bavorsko je moderní rozvinutá země s velkým množstvím přírodních krás a
historických památek. Hlavním městem Bavorska je Mnichov. Má 1,3 milionů obyvatel a je třetím
největším městem Německa. Sídlí v něm známá firma BMW a další významné firmy a finanční
instituce. Je vyhledávaným cílem turistů. Je znám pořádáním pivních slavností, tzv. Oktoberfestu,
který se těší velké oblibě. V Mnichově působí rovněž současný nejlepší evropský fotbalový klub
Bayern Mnichov. Je i městem vzdělanosti a kultury. Mnichov a jeho akademické instituce jsou
světově proslulé. K nejznámějším patří Univerzita Ludwiga Maxmilliana a Technická univerzita
Mnichov (TUM), ale najdete zde zhruba desítku dalších, velmi kvalitních institucí. Nezaměstnanost
v Bavorsku se pohybuje kolem 2 %. Stalo se také druhým domovem pro velkou většinu z více jak
2. mil Sudetských Němců, vyhnaných po skončení 2. světové války z naší republiky.
Během čtyřdenního pobytu (první a poslední den zájezdu byl vyhrazen na cestu do Bavorska a
zpět na Hlučínsko) jsme navštívili hlavní město Bavorska Mnichov (11. 6.), nejkrásnější vesnici
roku 2007 v Německu – Bernried (12. 6.), vesnici Benediktbeuern (13. 6.) a lázeňské město Bad
Aibling (14. 6.) a měli možnost seznámit se se zajišťováním vlakové, autobusové a jiné dopravy
v Mnichově a v Bavorsku a s vedením německých samospráv.
A jaké poznatky si představitelé obcí a měst Hlučínska přivezli domů?
1. Doprava v Mnichově a okolí
a) Vlaková doprava
Při jednání se zástupcem firmy Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) p. Ing. Andreasem
Schulzem se mj. dozvěděli, že náklady za dopravu hradí plně stát Německo (popř. Bavorsko); BEG
má rozpočet cca 1 miliardu EUR ročně na pokrytí ztrát vlakových dopravců. Zbylou částku
získávají dopravci z prodeje jízdenek.
BEG kontroluje také čistotu vlaků a jejich zpoždění. Pokud má vlak větší zpoždění jak 5´ (a není to
zavinění třetí osobou či počasím), pak dostává dopravce okamžitě pokutu. Na pokutách vyberou asi
15 – 20 mil. EUR ročně a tato částka vysoce překračuje náklady na platy 38 zaměstnanců této firmy.
b) Autobusová a jiná doprava
– Zástupce firmy Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) p. Bernhard Fink, informoval
české hosty o koordinaci vlakové, autobusové, tramvajové, osobní dopravy i cyklodopravy.
– V Mnichově je několik záchytných parkovišť pro osobní vozidla (parkování zdarma; popř. 1,EURO) a návštěvníci pak cestují po Mnichově metrem, autobusy nebo tramvajemi.
- Metro (U-Bahn, S-Bahn) bylo postaveno pro olympiádu v roce 1972. Tehdy přepravilo cca
300miliónů cestujících, dnes jich přepraví více jak 2x tolik. Celková délka metra v Mnichově je 110
km, rozšířeno má být ještě o dalších 15 km.
- V Mnichově podporují i rozvoj tramvajové dopravy a např. na křižovatkách mají tramvaje
přednost, podobně se tato přednost vytváří i pro autobusy.
- V Mnichově jsou budovány i speciální parkoviště pro kola (v současné době asi 55 000 míst, ale
nestačí to)
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- V Bavorsku se snaží eliminovat souběžné spoje autobusů a vlaků, a nabízejí cestujícím kvalitní
služby – u vlakových nádraží jsou i zastávky pro autobusy, pokud je to možné pak i pro auta a kola.
- O provoz železnic se stará stát, popř. dopravci, o zastávky včetně parkovišť se starají obce. Na
jejich budování však získávají obce příspěvek od státu. Jízdní řády se mění 1x za rok na základě
připomínek obcí a měst.
2. Rozvoj obcí a měst
Obce a města v Bavorsku mají daleko vyšší rozpočet než obce a města v ČR. Např. obec
Benediktbeuern (3 600 obyvatel) má roční rozpočet ve výši 10 mil. EUR (Bolatice se 4 400
obyvateli mají max. i s dotacemi cca 3 mil. EUR).
Bad Aibling (18 000 obyvatel) má rozpočet ve výši 42 mil. EUR (1 miliarda Kč! tolik má asi
Opava!).
Až polovinu těchto peněz pak věnují investicím. A tyto finance jsou vidět na kvalitní infrastruktuře.
Obce a města vlastní vodovody a kanalizace, některé mají i svůj podíl ve firmách dodávající plyn.
Obec Bernried (2 300 obyvatel) uvažuje, že společně se soukromým investorem vybuduje
geotermální vrt (do hloubky více jak 700 m) a soukromý investor bude vyrábět elektřinu (10 MW) a
obec bude odebírat teplo.
Obce nezasáhla výrazně válka a tak neměly poškozené a zničené původní domy. Proto se snaží i
dnes tuto původní zástavbu udržet a omezily jakoukoliv výstavbu ve staré zástavbě z důvodu
zachování původního rázu.
V některých obcích byli sedláci „vytlačeni“ z centra obcí na okraj.
Obcím, stejně jako u nás, patří budovy ZŠ a MŠ, na jejich výstavbu, rozšíření i opravy jim přispívá
stát. Stát stejně přispívá i na další stavby, které jsou důležité pro bezpečnost obcí (např. na výstavbu
hasičských zbrojnic a jejich vybavení).
Obce a města začínají budovat jesličky (pro děti od 6 měsíců), je to na základě nového zákona, že
rodiče mají právo, aby se stát postaral o jejich děti.
V některých obcích podporují podnikatele budováním průmyslových zón (Benediktbeuern má 6 ha
téměř zaplněnou průmyslovou zónu).
3. Turistický ruch
Všechny obce a města, které jsme navštívili, žijí dobře i díky velkému turistickému ruchu.
V blízkém okolí či přímo v sousedství těchto obcí jsou velká jezera, významné památky (klášter
Benediktinu Andechs či Benediktbeuern), popř. lázeňství.
Ročně přespí v těchto sídlech 120 00 návštěvníků (Benediktbeuern), 270 000 návštěvníků
(Bernried) či 300 000 hostů (Bad Aibling).
Turistickému ruchu věnují proto velkou pozornost, v každé obci je informační centrum.
4. Zemědělství
Vzhledem k vyšší nadmořské výšce v navštívené oblasti (nad 600 m nad mořem) jsou na polích
převážně travní porosty a výjimečně i kukuřice. Kdysi malá políčka se i tak zvětšují a obcím to
může dělat problém při povodních. Z chovu dobytka zde převažuje chov krav, jsou zde chovány i
ovce, kozy a koně.
Všechny louky jsou pravidelně udržovány.
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Další zajímavosti:
1 m3 pitné vody stojí 1,- EURO; 1 m3 odpadní vody stojí 1,80 EUR,
za odpady zaplatí rodina cca 250,- EUR ročně,
obce vlastní budovy spolků, zajišťují jejich provoz a spolky dostávají pak na činnost max.
500,- EURO až 1 000,- EURO,
děti nastupující do MŠ se neumí ani oblékat ani jíst příborem! (Němci poukazují na špatnou
výchovu dětí rodiči)
tráva podél cest se seká jen 1 m od vozovky, pak se seká jen „občas“, ale její složení je jiné
než u nás – většinou je to tráva a luční byliny a rostliny, u nás kopřivy a plevel!
venkovní kulturní akce jsou povoleny i do 02:00 hod., ale pak musí hned skončit, jinak
zakročí policie,
v klášteře Benediktinů v Andechs (asi 20 km od vesnice Bernried) žije 6 mnichů,
zaměstnávají asi 200 lidí, mají své nemovitosti, pole, restauraci, pivovar a vyvařují ještě
denně pro asi 250 bezdomovců v Mnichově (jak je důležité, aby církev měla svůj majetek!)
Internet v hotelích se musí platit, stojí 4,- EURa za 24 hodin!
V Bad Aiblingu jako lázeňském městě měli velký problém s odlivem návštěvníků lázní v 80.
a 90. letech minulého století z důvodu změny platby za lázeňský pobyt od pojišťoven (jako
nyní u nás). Lázně však změnily nabídku služeb a hosté se vrátili, i když zde pobývají jen asi
týden.
Díky přistěhovalcům z východu se snížil počet věřících v Bavorsku.

Po návštěvě Švýcarska, Jižního Tyrolska a Bavorska jsme poznali, že pokud obce a města mají
dostatek financí, umí se velmi dobře rozvíjet.
Mělo by to být poznatkem i pro naše poslance, kteří by měli max. navýšit daňové příjmy obcí
a ponechat na obcích, kam a kolik peněz budou investovat.
Mgr. Herbert Pavera, předseda SOH
Ing. Kurt Kocián, starosta
Kurz angličtiny
Od následujícího školního roku připravuje obec v rámci využití prostor obecního domu pořádání
kurzů angličtiny.
Výuka začne poslední týden v září, bude probíhat jednou týdně v podvečer ve dvou vyučovacích
hodinách, tj. 90 minut. Konkrétní den i hodina budou upřesněny v září.
V plánu je otevření dvou kurzů, jeden pro začátečníky a jeden pro pokročilejší studenty, který
může být po dohodě zaměřen konverzačně. Pro efektivnější výuku je počet míst ve skupině omezen
na 12 účastníků. Výuku povede Mgr. Marie Kotzurová. Vyzýváme zájemce, aby se přihlásili emailem obec@bohuslavice.eu nebo telefonicky na obecním úřadě u p. Mikové, mob.: 602368648,
tel.:553659075. V přihlášce uveďte dosavadní znalost anglického jazyka (úplný začátečník, falešný
začátečník, mírně pokročilý atd.) Zařazení bude podle převažující znalosti a počtu zájemců. Podle
množství zájemců bude kalkulována i cena kurzu. Kurzy budou otevřeny podle převažujícího počtu
zájemců.
“You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live
only once.” (Czech proverb)
Mgr. Marie Kotzurová
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Restaurování fresek v kostele Nejsvětější Trojice
Restaurátorské práce se nyní nacházejí
ve fázi ztenčování vrstvy nečistot a
upevňování podkladu malby. V týdnu 24.
6. – 28. 6. 2013 proběhla úprava tmelů.
Freska se v této chvíli dostává do své
nejoriginálnější podoby. Po technologické
pauze se začne s retušemi, které ji přetvoří
dle naší odborné představy tak, aby se co
nejvíce blížila fresce, tak jak vypadala,
když byla nová. Barvy jsou nyní velmi
jasné a velmi kompaktní. Škoda, že se
nejdříve nerealizovala hlavní loď, neboť
zde se setkáváme s velmi zachovalým a
čistým projevem Laslerovy výtvarné dílny.
Prostor klenby – naše pracoviště působí
teď nejmagičtěji z celého období restaurátorských prací. Velmi se sem vždy těšíme!.
V současné době také probíhá tmelení defektů a prasklin. Také se snažíme odkrýt co
nejpůvodnější vrstvy oltářů pod římsou. Zde se ukázalo, že vlivem vzlínající vlhkosti byly
v minulosti oltáře opravovány a to až do poloviny své výšky. Letošní nástup léta (po jaru, které
nebylo), po deštivém a předtím dlouho mrazivém počasí, ukázal, co dokáže vzlínající a kondenzující
voda napáchat. Kostel jsme museli nakonec v horkém počasí úplně uzavřít, neboť voda při
takzvaném větrání kondenzovala ještě ve větší míře. Vlhkost ve stěnách dosahovala až do výše
čtyřech metrů. Velkou měrou se na této vlhkosti podílejí cementové omítky. Mnohem odolnější jsou
omítky z víceletého hašeného vápna.
Velmi nás trápí plomba na severní stěně kostela, která obsahuje písek s nějakými pro nás
neznámými příměsemi, které prosakují na povrch plomby a zabarvují povrch do kanárkově žluté
barvy. Odebereme vzorek a necháme provézt laboratorní rozbor, abychom zjistili, co (nebo která
látka) žloutnutí způsobuje, abychom ji dokázali separovat a žloutnutí zabránit. Důležité je, že od této
výšky jsou oltáře nepůvodní, přemalované. Pokud by však někdo z místních obyvatel měl nějakou
podobnou zkušenost, která by tuto záhadu rozřešila, byli bychom vděční, kdyby se s námi o ni
podělil.
Velmi nás také těší účast bohuslavických brigádníků na restaurátorských pracech (Petr Kopka,
Václav Mosler a Mirek Hnilka). Jsou velmi přičinliví a svědomití. Doufáme, že se nám tak podaří
urychlit práce tak, aby byly dokončeny včas.
Ale....
Je nám ve vašem společenství dobře a skoro bychom si přáli, aby práce nikdy neskončily!
V Praze 23. 6. 2013
Pavel Novák a Petr Prokopec, akademičtí malíři a restaurátoři.
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Kulturní akce v měsíci červenci
4. - 5. 7. 2013

sv. Cyril a Metoděj

Velehrad

14. 7. 2013

Festival přeshraniční kultury

Hlučín

14. 7. 2013

Myslivecká slavnost

Myslivecká chata

26. – 28. 7. 2013

Anenské slavnosti

okolí KD Bohuslavice

Inzerce
Prodám dětskou dřevěnou postýlku i s matrací. Polohovací rošt. Matrace kokosová, téměř
nepoužitá, nepromočená. Cena 700,- Kč, tel. 724 304 017
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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/.
Školní rok 2012/2013
Od zahájení školního roku do jeho ukončení uběhlo 10 měsíců a nyní všechny žáky čekají dva
měsíce odpočinku. Také učitelům utekl školní rok jako voda. Letos jsme situaci ve škole měli o to
těžší, protože jsme výuku museli přizpůsobit podmínkám plánované rekonstrukce.
Během školního roku se žáci pilně učili, někteří více, jiní méně. Podle toho obdrželi na konci
roku svá hodnocení. Kromě běžné výuky probíhaly nejrůznější soutěže a olympiády, žáci měli
možnost navštívit několik divadelních, hudebních a filmových představení, byly organizovány
besedy a přednášky se zaměřením na dopravní výchovu, kriminalitu mládeže, osobní život dětí a
mládeže, požární ochranu a další. Pobavili jsme se na akcích klubu rodičů Bublina, podnikli jsme
spoustu výletů a exkurzí. V průběhu školního roku jsme na mnoha akcích spolupracovali s obecním
úřadem. Kromě toho jsme v rámci školy uspořádali několik výstav, realizovali spoustu projektů s
ekologickou, výtvarnou, zeměpisnou či přírodopisnou tématikou, proběhly dny otevřených dveří v
některých třídách, zasadili jsme stromy, zpívali koledy, četli v noci s Andersenem, sbírali jsme
papír, navštívili okolní školy a školky a mnoho dalšího. Na konci školního roku byli žáci 1. třídy
pasováni na čtenáře, žáci 8. třídy na deváťáky. Velice aktivní byly také děti ve školní družině. Mimo
vyučování mohli žáci trávit čas v kroužcích, jejichž nabídka byla různorodá a široká.
Děti v mateřské škole měly docházku zpestřenou o několik divadelních představení, výletů a
zábavných dnů. Na konci roku se paní učitelky rozloučily s předškoláky a na památku děti obdržely
pěkné knížky. Předškoláčci byli pasováni na školáky.
V základní i mateřské škole proběhly zápisy pro příští školní rok. Do první třídy bylo přijato 26
žáků. Do mateřské školy bylo přijato 17 dětí. Z důvodu stále narůstajícího počtu dětí, po projednání
se starostou obce, bude v následujícím školním roce rozšířena mateřská škola o další třídu.
Realizace prostor - včetně vybudování dalších sociálních zařízení, šaten a zajištění vybavení třídy
nábytkem, školními potřebami a vším potřebným - bude probíhat během prázdnin. Nová třída by
měla být otevřena v září 2013.
Ukončením školního roku 2012/2013 končí další etapa života naší školy, která v uplynulém roce
zaznamenala mnoho změn. V příštím roce se těšíme na "nový kabát" všech budov, ale také další dny
naplněné novými zážitky, poznatky a vědomostmi. Informace o zahájení nového školního roku
sledujte na webových stránkách školy.
Za všechny akce pro děti, které se podařilo uspořádat v letošním školním roce, moc děkuji
oběma klubům rodičů při ZŠ i MŠ. Za zodpovědnou práci při výchovně vzdělávacím procesu a
pomoc při organizaci v průběhu rekonstrukce školy děkuji všem kolegům pedagogům, také všem
správním zaměstnancům v základní i mateřské škole. Všem zaměstnancům ZŠ a MŠ přeji klidnou
dovolenou a dětem krásné slunečné prázdniny.

Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy
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Hodnocení prospěchu a chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2012/2013
Počet

Vyznamenání

Prospěli

(CH/D)

(CH/D)

(CH/D)

1.

26 (12+14)

25 (11+14)

1 (1+0)

1,10

46,69

2.

25 (16+9)

23 (14+9)

2 (2+0)

1,19

34,36

3.

17 (9+8)

13 (7+6)

4 (2+2)

1,41

53,94

4.

25 (11+14)

17 (5+12)

8 (6+2)

1,44

38,00

5.

17 (9+8)

9 (4+5)

8 (5+3)

1,58

40,35

1. – 5.

110 (57+53)

87 (41+46)

23 (16+7)

1,32

25,95

6.

12 (9+3)

1 (1+0)

11 (8+3)

2,06

45,42

7.

20 (10+10)

6 (1+5)

14 (9+5)

1,79

42,05

8.

17 (12+5)

6 (3+3)

11 (9+2)

1,67

55,00

9.

24 (11+13)

5 (1+4)

19 (10+9)

1,73

83,67

6.- 9.

73 (42+31)

18 (6+12)

55 (36+19)

1,86

33,92

1.- 9.

183 (99+84) 105 (47+58)

78 (52+26)

1,55

48,93

Třída

Průměr třídy

Absence
průměr/ž.

Ve 2. pololetí bylo uděleno:
77 pochval, 12 napomenutí třídního učitele, 9 důtek třídního učitele a 2 důtky ředitelky školy.
Umístění žáků 9. třídy na jednotlivých typech škol

Typ školy

Počet chlapců

Počet děvčat

Celkový počet

Gymnázium

0

4

4

SOŠ

5

6

11

SOU

6

3

9
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Umístění žáků 9. třídy v jednotlivých okresech
Okres

Počet chlapců

Počet dívek

Celkový počet

Opava

2

9

11

Ostrava

9

4

13

Přehled uplynulých sportovních turnajů (š.r.2012/2013 – II. pololetí)
I ve druhém pololetí školního roku se naši žáci aktivně zapojovali do sportovních soutěží.
Rekonstrukce školní budovy výrazně zasáhla do běžného chodu života školy a také průběhu tělesné
výchovy. Přesto jsme se v rámci možností chtěli na sportovní akce řádně připravit. A i přesto, že
jsme nedosáhli výrazných úspěchů, nadšení žáků pro pohyb bylo potěšující.
Dne 27.3.2013 se uskutečnil další ročník Coca-Cola Fotbal Cupu. Bohužel pro nepřízeň
počasí se musel venkovní turnaj zrušit. První kolo turnaje se pak formou sálové kopané odehrálo
v tělocvičně základní školy Oldřišov. Za ZŠ Bohuslavice nastoupili: Jan Vitásek, Václav Mička,
Matěj Malchárek, Kocur Filip, Ondřej Mika, Dominik Král, Vítězslav Benek a Freisler Lukáš. Ve
skupině jsme se utkali s Oldřišovem, Kobeřicemi a Velkou Polomí. Přehrát jsme dokázali pouze
Velkou Polom, kterou jsme porazili 3:2. Po ztrátě zápasu s Kobeřicemi jsme hráli o dobré umístění a
případný postup s Oldřišovem. Přesto, že jsme vedli 2:0, zápas jsme nakonec vlivem vlastních chyb
ztratili a to v poměru 2:4. Oldřišov předvedl disciplinovaný výkon a zaslouženě postoupil.
Po přípravách v rámci sportovního kroužku vyrazila naše děvčata premiérově na turnaj ve
volejbale, který se konal 10.4.2013. Akce se zúčastnily dívky z Kravař, Hlučína a Hati. Za naši
školu nastoupily: Hanka Kocurová, Hanka Theuerová, Tereza Vitásková, Sabina Plevová,
Patricie Štefková, Nikol Kukurucová a Kudělová Kristýna. Naše dívky se postavily proti
soupeřkám z volejbalových škol i proti hráčkám, které hrají závodně různé soutěže. Byť jsme
nedokázali zdolat ani jednoho soupeře, byly naše dívky rovnocenným soupeřem. Chtěl bych tímto
proto zúčastněným dívkám poděkovat za odvahu a zápal, s jakým se do příprav a celého turnaje
vrhly.
Dne 7.5.2013 se také uskutečnil již tradiční atletický čtyřboj žáků a žákyň druhého stupně
základní školy. Turnaj se opět konal na ZŠ Kobeřice. Atletického klání se zúčastnili žáci a žákyně
z těchto škol: Kravaře, Štěpánkovice a Kobeřice. Za naši školu bojovali tito žáci: Vitásek Filip,
Pašek David, Benek Vítezslav, Kocur Filip, Lasák Jiří, Theuerová Karolína, Theuerová Hanka,
Kocurová Hanka, Zlotá Natálie a Ostárková Ester. Hoši v závěrečném běhu získali dostatečný
počet bodů na celkově třetí místo. Dívky sice skončily těsně na posledním místě, přesto se blýskly i
výbornými individuálními výkony, jako např. Hanka Kocurová nejdelším hodem míčkem.
Posledním turnajem, kterého se naše škola v tomto školním roce účastnila, byl fotbalový
McDonald´s Cup. Přestože termín turnaje 10.5.2013 kolidoval s generální zkouškou ke Dni matek,
podařilo se zajistit doprovod žáků a turnaje jsme se mohli zúčastnit. Tímto moc děkuji pánům
trenérům našich nejmenších fotbalistů, kteří se obětavě akce zhostili. Díky za vaši podporu a
obětavost. Proti Kobeřicím a Velkým Hošticím za naši školu nastoupili tito hráči: Kozák Josef,
Cyrus Václav, Mika Lukáš, Cigán Antonín, Kučera Lukáš, Burian Vlastimil, Szturz Jan a
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Holečková Adéla. Náš tým sice ze skupiny nepostoupil, ale ostudu jistě neudělal. Žáci rovněž
posbírali cenné zkušenosti do bojů budoucích.
Chtěl bych závěrem poděkovat vám všem, kteří jste v celém uplynulém školním roce rádi
sportovali a hýbali se. Díky moc všem žákům, kteří s elánem a chutí reprezentovali v různých
soutěžích naši školu a celou obec Bohuslavice. Věřím, že vás bude v příštím roce ještě více.
Poděkování také patří žákům deváté třídy, kteří vždy s chutí sportovali, a to kluci i holky, a s jejichž
pomocí jsme posbírali poměrně hodně sportovních trofejí. Díky a věřím, že budete inspirací
nastávajícím deváťákům a všem žákům školy. Přeji všem žákům krásné a snad na slunce a sport
bohaté prázdniny.
Mgr. Pavel Pinďák
Pasování prvňáčků ze Základní školy v Bohuslavicích na čtenáře
V úterý 18. června 2013 prožívali prvňáčci výjimečnou událost. V Obecním domě
v Bohuslavicích byli PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Po krátkém kulturním vystoupení byl každý žák
třídní učitelkou pasován na čtenáře. Paní ředitelka předala dětem pasovací šerpy a pan starosta
pohádkové knížky. Slavnostní chvíle jim bude připomínat také pamětní list a záložka do knihy,
které podepsala a dětem předala hlučínská spisovatelka paní Jana Schlossarková, jež přijala pozvání
na tuto akci. Příjemným ukončením bylo sladké občerstvení pro naše malé čtenáře.
Mgr. Lenka Lasáková – třídní učitelka
Výlet 3. třídy
Konec školního roku probíhá ve znamení různých
výletů, vycházek a exkurzí. I my třeťáci jsme navštívili
místní firmu Canis Prosper, Halfarovic farmu a místní
hasičárnu. Všude jsme se dozvěděli spoustu zajímavých
informací, prohlédli si interiéry i exteriéry. Nejvíce se
nám líbil výcvik německého ovčáka, zvířátka na farmě a
hasičská auta. Naše velké poděkování patří manželům
Hruškovým, manželům Halfarovým a místním
dobrovolným hasičům: p. Lasákovi, p. Manuschovi, p.
Štefkovi a profesionálnímu hasiči p. Danielu Birtkovi.
Třeťáci a p. uč. Zdeňka Birtková

Školní družina
Náš druhý ročník Večera s družinou se konal
7.5.2013. Podmínkou účasti bylo jako loni vstupné a to
alespoň jeden dospělý člen rodiny. Vítání byli i
sourozenci, babičky, dědečci apod.
Začátek naší akce byl v 18.00 hod. před budovou
Základní školy a poté jsme se přesunuli k myslivecké
chatě, kde jsme měli pro děti i rodiče překvapení a to
v podobě střelby ze vzduchovky, osobní zbraně a luku,
vše na terče. Během těchto činností se opékali párky. Ve
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večerních hodinách jsme se přesunuli zpět do Základní školy, kde jsme v prostorách školní družiny
přespávali, opět bez rodičů. Děti měly noční strašení školy, kdy jsme prošli s baterkami školní
prostory a hledali školní strašidla. Tentokrát jsme našli podezřele svítící šatny, ale strašidla se nám
tam zamkla, asi se nás bála.
Chtěla bych poděkovat dětem za úspěšně přesvědčení rodičů, jít s námi do této akce, zároveň
děkuji rodičům, že věnovali svůj čas svým dětem a že se přidali k organizaci celé akce. Děkuji také
za spolupráci dvěma tatínkům, kteří se věnovali dětem při střelbě, dohlíželi na bezpečnost a ochotně
zodpovídali na dotazy dětí, mamince, která dohlížela na střelbu z luku a spolku myslivců za
umožnění této akce v prostorách myslivecké chaty.
Školní rok v ŠD jsme završili návštěvou Interaktivní a
vzdělávací výstavy konané v Hlučíně, kde děti plnily
různé úkoly a rébusy, vyzkoušeli si materiály a práci
s nimi. Tato výstava byla pro děti velmi zajímavá a
přínosná a dala nám nové nápady pro naší školní družinu.
Dle kladných ohlasů dětí i rodičů budeme dále
pokračovat v různých aktivitách školní družiny a těším se
na další školní rok.
Přeji všem krásné prožití prázdnin a nashledanou ve
školní družině v novém školním roce 2013 – 2014.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Senior klub
Klub seniorů se opět sešel na společné schůzce
dne 27. 6. 2013 v obřadní síni OÚ v hojném počtu.
Na pořadu bylo zhodnocení činnosti za poslední
období. Dále byla podána zpráva o finanční situaci
klubu. Předsedkyně informovala členy o činnosti a
akcích za období od ledna do konce června 2013.
Všichni konstatovali, že akce byly zdařilé a všem se
líbilo jak na zájezdech, jako např. na sv. Hostýn,
návštěva divadla v Ostravě. Posezení na myslivecké
chatě se také vydařilo. Všichni si pochutnali na
vaječině, langoších a sladkostech, které připravily
naše členky. Další zdařilou akcí bylo sportovní
odpoledne na zahradě pana Nováka. Počasí se naštěstí vydařilo a všichni si užili nádherného a
zábavného odpoledne, kde každý zúčastněný si dostatečně zasportoval. Členky klubu pomáhaly
žákům, vycházejícím ze základní školy při loučení se školou. Dobrý ohlas mělo i vystoupení členek
při setkání důchodců obce, které bylo oceněno potleskem a chválou. Činnost našich členek byla také
vidět i na akci, která se konala na farské zahradě. Pravidelné vycházky a vyjížďky na kolech se staly
samozřejmostí jako v minulém roce. Také jako vloni, budou i letos na Anenských slavnostech
vystupovat naše seniorky se svým krátkým programem, který už pilně nacvičují. Po oba dva dny
budou také v připraveném stánku prodávat svoje lahodné pochutiny.
Velká účast na dnešním setkání nasvědčuji tomu, že je o tento klub stále větší zájem ze strany
seniorů, což byl původní záměr.
Erich Dominik
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
V červnu byly ukončeny soutěže ročníku 2012/2013. Žáci se rozloučili se soutěží vítězstvím
v Píšti a ukončili sezonu na 3. místě. Minižáci při své premiérové sezoně skončili na 6. místě, když
dokázali 5 x zvítězit, 2 x remizovali a 7 x odešli poraženi. Červnové výsledky dorostu byly lepší než
v květnu a přinesly celkové 6. místo. „B“ mužstvo hrálo se střídavými úspěchy, které mu v konečné
tabulce přinesly 5. místo. Nejlépe zvládli závěr sezony hráči áčka. V pěti zápasech ztratili pouze dva
body a v konečné tabulce se dostali na druhé místo. Toto umístění nám umožnilo přihlášení do vyšší
I. A třídy. Po jednání hráčů a výboru SK jsme tuto nabídku nepřijali, a i příští rok budeme hrát
stávající soutěž.
Závěrem hráči a funkcionáři SK děkují všem návštěvníkům za podporu a přízeň.
Výsledky družstev v měsíci červnu:
A
SK Bohuslavice – TJ Klimkovice
Lokomotiva Ostrava - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Sokol Kozmice
Sokol Krásné Pole - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Sokol Dolní Lhota

2:0
2:2
2:1
1: 9
2:1

Dorost
Malé Hoštice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Sokol Šilheřovice
SK Bohuslavice – Sokol Kozmice
Velké Heraltice - SK Bohuslavice

4:0
6:1
3:3
1:2

B
SK Bohuslavice – Sokol Vřesina 1 : 5
Sokol Sudice - SK Bohuslavice
1:3
SK Bohuslavice – Dobroslavice
5:0
Chlebičov „B“ - SK Bohuslavice 2 : 0
SK Bohuslavice – Sokol Budišovice 1 : 3
Žáci
Slávia Píšť - SK Bohuslavice
2:4
Sokol Těškovice - SK Bohuslavice 1 : 4

Mgr. Pavel Dominik
TABULKA mužstva muži „A“
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Kozmice

26

17

4

5

66: 26

55

( 16)

2.

Bohuslavice

26

15

3

8

80: 35

48

( 9)

3.

Strahovice

26

15

2

9

74: 49

47

( 8)

4.

Vřesina

26

14

4

8

75: 48

46

( 7)

5.

Darkovice

26

11

6

9

57: 47

39

( 0)

6.

Hrabová

26

10

8

8

63: 45

38

( -1)

7.

Lučina

26

12

2

12

58: 56

38

( -1)

8.

Velká Polom

26

10

7

9

39: 48

37

( -2)

9.

Darkovičky

26

11

3

12

60: 52

36

( -3)

PK

(Prav)

Červenec 2013

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 247

Stránka | 18

10.

Dolní Lhota

26

10

6

10

51: 50

36

( -3)

11.

Hať

26

8

8

10

38: 48

32

( -7)

12.

Klimkovice

26

7

7

12

47: 68

28

(-11)

13.

Krásné Pole

26

5

3

18

31: 91

18

(-21)

14.

Loko. Ostrava

26

4

3

19

33:109

15

(-24)

TABULKA mužstva muži „B“
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

1.

Vřesina

26

21

2 3

92: 30

65

( 26)

2.

Kobeřice "B"

26

15

5 6

47: 24

50

( 11)

3.

Chlebičov "B"

26

16

2 8

54: 32

50

( 11)

4.

Štěpánkovice "B"

26

14

4 8

73: 59

46

( 7)

5.

Bohuslavice "B"

26

12

5 9

55: 52

41

( 2)

6.

Bělá

26

11

8 7

58: 45

41

( 2)

7.

Strahovice "B"

26

12

3 11

50: 48

39

( 0)

8.

Sudice

26

10

4 12

51: 51

34

( -5)

9.

Dobroslavice

26

10

2 14

42: 63

32

( -7)

10.

Komárov

26

8

7 11

53: 56

31

( -8)

11.

Oldřišov "B"

26

7

5 14

36: 53

26

(-13)

12.

Budišovice

26

6

4 16

32: 71

22

(-17)

13.

Píšť "B"

26

6

3 17

36: 66

21

(-18)

14.

Velké Hoštice "B"

26

6

2 18

44: 73

20

(-19)

PK

(Prav)

Hodnocení jarní části dorost 2012/2013
Naši dorostenci se po vydařené podzimní části, kdy skončili na 3. místě v soutěži dlouho nemohli
prosadit a tak po některých zraněních a absencích některých starších hráčů, kteří se nedostavili
k mistrovským zápasům, se umístili na 6 místě s 34 body a skóre 71 : 53. Proto dostávali příležitost
mladí hráči z řad žáků, kteří si vedli výborně – v obraně Jan Vitásek, Matěj Malchárek, v útoku
Ondřej Mika a Vít Benek ročník 98. Výborně si vedli i Petr Joško, Filip Kocur, Václav Mička, Petr
Štefek a Petr Cigán. Hlavní úkol pro starší hráče ročníku 95 je co nejvíce nastupovat za rezervní
mužstvo B mužů, tento úkol se nám podařil jen částečně. Za „ B „ muže nastupovali tito hráči:
Tomáš Diehel, Josef Kocur, Tomáš Pudich, Jan Janoš a Jiří Vitásek, který se v průběhu jarní sezóny
zranil. Dále bych chtěl pochválit hráče, kteří odehráli jarní zápasy: Jakub Cyrus, Patrik Chřibek,
David Bilík, David Tilleczek a Martin Grzenia.
Děkuji a přeji hráčům hezké prázdniny
Trenéři Vít Liška a Petr Janoš

Stránka | 19

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 247

Červenec 2013

TABULKA – Bohuslavice dorost
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

1.

Malé Hoštice

22

19

2 1

84: 22

59

( 26)

2.

Darkovičky

22

17

2 3

78: 28

53

( 20)

3.

Háj ve Slezsku

22

15

2 5

83: 37

47

( 14)

4.

Šilheřovice

22

12

3 7

62: 64

39

( 6)

5.

Komárov

22

11

2 9

63: 47

35

( 2)

6.

Bohuslavice

22

10

4 8

71: 53

34

( 1)

7.

Bolatice

22

11

1 10

57: 46

34

( 1)

8.

Vřesina

22

10

1 11

58: 59

31

( -2)

9.

Hněvošice

22

6

2 14

46: 73

20

(-13)

10.

Velké Heraltice

22

5

1 16

25: 71

16

(-17)

11.

Kozmice

22

4

1 17

47: 73

13

(-20)

12.

Darkovice

22

1

1 20

23:124

4

(-29)

PK

(Prav)

TABULKA – Bohuslavice žáci
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

1.

Těškovice

12

11

0 1

51: 9

33

( 15)

2.

Darkovice

12

11

0 1

53: 21

33

( 15)

3.

Bohuslavice

12

6

2 4

54: 39

20

( 2)

4.

Píšť

12

4

0 8

23: 50

12

( -6)

5.

Velké Heraltice

12

3

2 7

23: 30

11

( -7)

6.

Šilheřovice

12

3

2 7

34: 50

11

( -7)

7.

Hať

12

1

0 11

14: 53

3

(-15)

PK

(Prav)

TABULKA – Bohuslavice minižáci
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Darkovičky

14

14

0

0

164: 34

42

( 21)

2.

Hať

14

10

1

3

91: 50

31

( 10)

3.

Šilheřovice

14

8

1

5

104: 88

25

( 4)

4.

Kozmice

14

7

0

7

82: 82

21

( 0)

5.

Píšť

14

6

0

8

72: 75

18

( -3)

6.

Bohuslavice

14

5

2

7

56: 80

17

( -4)

7.

Vřesina

14

3

0

11

51:118

9

(-12)

8.

Hlučín

14

1

0

13

44:137

3

(-18)

PK

(Prav)
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Řádky z volejbalu
Bohuslavický Bagr team se zúčastnil 15. 6. 2013 tradičního volejbalového turnaje v Chuchelné,
Memoriálu Zuzany Bedrunkové. Turnaje se účastní pravidelně pět nebo šest silných družstev a je
opravdu těžké se v konkurenci prosadit. Ani tentokrát jsme neodjížděli do Chuchelné s ambicemi
umístit se na medailových příčkách.
Počasí volejbalu přálo a nás čekal perný sportovní den. Do turnaje se přihlásilo šest družstev.
Hrálo se v jedné skupině, každý s každým a na dva sety do 20 bodů. Ten dvacátý bod byl nakonec i
vítězný.
Hned na úvod turnaje jsme si vylosovali silný team z Vřesiny. Nestačili jsme se ani rozehřát a už
jsme prohrávali 11 : 1. První set skončil rozdílem třídy v poměru 20 : 7. Ve druhém setu jsme už
zabojovali a uhráli ještě šest míčů navíc. Ovšem naše sebedůvěra se ještě ztenčila a vypadalo to, že
ani letos nebudeme patřit mezi favority turnaje. Bagr team : Vřesina 0 : 2 (7:20, 13:20)
Ve druhém utkání jsme narazili na „béčko“ Chuchelné, družstvo Old stars, které jsme po
výborném výkonu celého teamu porazili 2 : 0. Druhý set jsme hráli v malém oslabení, jelikož se
nám zranil David Kocur a část setu jsme hráli se třemi děvčaty v poli. V závěru se do hry zapojil
Martin Ostárek a pomohl dovést utkání do vítězného konce. Naše sebevědomí narostlo a těšili jsme
se na další utkání. Bagr team : Old stars 2 : 0 (20:18, 20:11)
Po jednozápasové přestávce nás vyzvalo lepší družstvo Chuchelné, Zapadající hvězdy. Naše
družstvo opět předvedlo nadšený výkon, a hlavně díky smečům Štěpána Ostárka, jsme odehráli více,
než vyrovnané utkání. Hvězdy sice vyhrály první set, ale jen minimálním rozdílem. Ve druhém setu
jsme zase my udržovali neustálý minimální náskok až do vítězného míče. Po remíze se šance
našeho týmu na kvalitní umístění zvýšily. Bagr team : Zapadající hvězdy 1 : 1 (19:20, 20:19)
Ve čtvrtém zápase se na druhou stranu volejbalového kurtu proti nám postavili hráči Bolatic,
Nulová šance a jednoznačný vítěz bohuslavického Bagr cupu. Další ostrý test našeho teamu a jeho
kvalit. Naši hráči opět předvedli výborný výkon. Překvapivě jsme tak porazili jednoho z favoritů
turnaje v obou setech. Bagr team : Nulová šance 2 : 0 (20:18, 20:18)
Vítězstvím v posledním utkání proti mladému družstvu ASKAS z Kobeřic jsme si vítězstvím
v obou setech mohli už předčasně zajistit druhou příčku v konečném hodnocení turnaje. Nastupovali
jsme do utkání lehce nervózní z nenadálé situace, která by nás posunula na bednu. V prvním setu
jsme prohospodařili snadné vedení, a když v závěru nedokázal Daniel Birtek třikrát za sebou po
dobrých přihrávkách položit míč do soupeřova pole, radoval se z vyhraného setu ASKAS. Ve druhé
sadě jsme se už srovnali s nervozitou a s velkým náskokem jsme ukončili náš poslední set v turnaji.
K výbornému výkonu se rozehrál i Tomáš Dominik, který nastoupil do hry až ve třetím utkání. Po
remízovém utkání jsme museli čekat na odehrání posledního utkání, které rozhodlo o našem
umístění v tabulce. Bagr team : ASKAS 1 : 1 (16:20,20:13)
Jednoznačným vítězem turnaje se stali hráči Vřesiny. Bohuslavický Bagr team obsadil druhou
příčku po vynikajícím výkonu všech hráčů a především Štěpána Ostárka.
Za Bagr team nastoupili: Marie Kocurová (kapitánka teamu), Zdeňka Birtková, Irena Ostárková,
Karol Babicová, Štěpán Ostárek, David Kocur, Michal Vitásek, Martin Ostárek, Tomáš Dominik,
Daniel Birtek a krátce si v jednom setu zahrál i Tomáš Ostárek.
Za bohuslavický Bagr team Daniel Birtek
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Náboženský život – Cyrilometodějské jubileum
Rok 2013 je pro Českou republiku ve znamení velkého výročí.
Uplyne 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu. Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve
dnech 4. - 5. července v rámci státního svátku ČR již tradičním
projektem Dny lidí dobré vůle.
Jméno Velehrad (Veligrad = velký hrad) vzniklo z
praslovanského „vejbl gorz“, což znamená „velí grad“. Jméno tak
upozorňuje nejen na velikost, mohutnost, ale i významnost daného
místa.
Příběh Cyrila a Metoděje
Před 1150 lety přišli na Velkou Moravu dva muži, kteří svou prací
proměnili celou tuto zem. Jmenovali se Cyril (Konstantin) a Metoděj.
Přišli z města Soluň, která leží v dnešním Řecku. Od dětství vynikali
oba bratři nadáním i vírou v křesťanského Boha a také touhou hledat moudrost a spravedlnost.
Jednoho dne jim císař svěřil, aby šli hlásat víru do daleké země moravského knížete Rastislava.
Rastislavovi totiž velmi záleželo na tom, aby se jeho poddaní naučili žít podle pravd křesťanství.
Chtěl, aby na Velkou Moravu přišli kněží, kteří se budou jeho lidem věnovat a srozumitelně je
uvedou do života podle křesťanských zásad. Cyril s Metodějem se ochotně vypravili na Velkou
Moravu, aniž tušili, jestli se někdy vrátí domů. Nešli s prázdnýma rukama. Cyril sestavil pro
Slovany písmo hlaholici a přepsal do ní část Bible. Metoděj si vzal knihy týkající se zákonů.
Na Velkou Moravu doputovali bratři za doprovodu dalších vzdělanců v roce 863. Moravané
je s nadšením přijali. Kníže Rastislav jim hned představil mladé muže, kteří byli ochotni stát se
jejich žáky. Bratři z nich chtěli vychovat schopné kněze a učitelé, kteří by jim pomáhali mezi
lidmi šířit vzájemnou lásku a slavit v kostele bohoslužby ve staroslověnštině, tj. jazyce, kterému
na Velké Moravě rozuměli. Bratři je naučili nejen číst, psát, počítat, modlit se a dobře předávat
víru, ale také jak hospodařit na poli, aby měli hojnou úrodu. Bratři se věnovali i nejprostším
lidem, kteří se na ně obraceli se svými těžkostmi. S trpělivostí jim ukazovali, že není správné
věřit pověrám, věštcům a uctívat stromy, slunce, či barevné kameny. Vždyť to jsou pouze věci
stvořené Bohem a nic víc. Bratři také povzbuzovali lidi, aby dělali svou práci (např. výrobu
šperků i keramiky) poctivě, aby dobře hospodařili na svých polích a moudře se starali o svěřený
majetek. Lidé si bratry oblíbili, poznali, že i když jsou na ně nároční, mají je rádi a záleží jim na
nich. Také my dnes žijeme z odkazu těchto mužů. Jejich žáci pak působili v oblasti dnešních
Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Srbska a Ruska, Polska a Chorvatska. Šířili
zde podle příkladu soluňských bratrů křesťanství a pozvedli zdejší kulturu.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2013
Stoklasová Anna
Ječmenková Lenka
Blokschová Edeltrauda
Hahnová Ilona
Hluchníková Olga
Odvody Vojtěch

Janoš Bruno
Štefek Antonín
Rýparová Anna
Pohanka František
Newrzellová Anna

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. 247, červenec 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. července 2013.
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„Bohuslavice v proměnách času“

725 let
Výstava historických fotografií
Bohuslavic
a dobových předmětů

v sále KD otevřeno:
pátek 26. 7. 2013 v 18.30 hod.
otevření výstavy
sobota 27. 7. 2013 17.00 – 21.00 hod.
neděle 28. 7. 2013 15.00 – 21.00 hod.
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