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Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci březnu dosáhl
dalšího úspěchu náš mladý spoluobčan Tadeáš
Kriebel. Na Mistrovství České republiky
vybojoval ve společném turnaji juniorů a
dorostenců další titul MISTRA ČESKÉ
REPUBLIKY. S Tadeášem Krieblem a druhým
v pořadí Vojtěchem Plátem se můžeme setkat u
nás v Bohuslavicích v Kulturním domě
v sobotu 5. 4. 2014 na tradičním šachovém
rapid turnaji Bohuslavice Open 2014. Letos se
znovu očekává velká účast šachistů. Pořadatele
připravují 140 šachovnic. Srdečně zvu všechny
šachové fanoušky a nejen je, aby se přišli
podívat na zajímavé šachové partie.
V březnu sklízel úspěchy také náš další
úspěšný reprezentant stolní tenista Patrik Klos,
který se stal VÍCEMISTREM ČESKÉ
REPUBLIKY v juniorské soutěži družstev. O
obou úspěšných spoluobčanech se můžete
dozvědět uvnitř zpravodaje.
V pátek 28. března navštívil naši obec
biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons.
Václav Lobkowicz. Po přijetí na faře a
obecním domě, kde se zajímal o život v obci,
realizované a připravované projekty, navštívil
základní a mateřskou školu, kde diskutoval
s učiteli, žáky a poobědval ve školní jídelně.
Odpoledne se setkal s farní radou a následně na
mši svaté s občany obce. Po mši zodpověděl
dotazy občanů na krátké besedě.
Po provedeném referendu a zařazení Krymu
do Ruské federace se vypjatá politická situace
přece jen zklidnila.
Hranice s Ukrajinou
opouštějí ruská vojska. I když USA ani ostatní
demokratické státy neuznávají připojení Krymu
k Ruské federaci, ministři zahraničí USA a
Kerry a Ruska Lavrov se dohodli na
diplomatickém řešení krize na Ukrajině a také
na tom, že jak Moskva, tak Washington budou
[Zadejte text.]
při hledání možného řešení krize na Ukrajině
spolupracovat
s
ukrajinskou
vládou.

Loni jsme se neuměli dočkat konce zimy.
Koncem března napadlo kalamitní množství
sněhu. V letošní zimě nebyl sníh u nás vůbec a
měsíc březen byl nejteplejší za posledních 50 let.
A podle předpovědi má teplé počasí vydržet i
v následujícím období. V noci a ráno se mohou
vyskytovat mlhy a teploty místy kolem bodu
mrazu. Odpoledne by se rtuť teploměru měla
vyšplhat až k příjemné dvacítce.
V pátek 28. 3. 2014, v den památky na
narození
učitele
národů
Jana
Amose
Komenského, oslavili svůj Den učitelů současní i
bývalí učitelé společně se všemi zaměstnanci naší
školy. Na oslavě jsem učitelům poděkoval za
výuku a výchovu naší nejmladší generace a
popřál vše nejlepší do dalšího pedagogického
působení. V pondělí 31. 3. 2014 byla v rámci
celého Hlučínska na zámku v Kravařích oceněna
p. Anna Kozáková, učitelka MŠ za celoživotní
pedagogickou práci a Mgr. Jaroslava Ratajová za
úspěšný projekt environmentální výchovy a
osvěty.
Naši fotbaloví reprezentanti nevstoupili
úspěšně do jarní části soutěží. Své první zápasy
hrané v posledním březnovém víkendu na
domácím hřišti prohráli. Fotbalistům přeji, aby
počáteční neúspěchy rychle překonali a zase
rozdávali svým fanouškům radost z gólů a
vítězných utkání.
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První dubnová sobota 5. 4. 2014 bude patřit, jak už jsem napsal v úvodu, šachovému turnaji.
V úterý 8. 4. 2014 si můžete nechat v obecním domě bezplatně vyšetřit oči. Dívkám a ženám
nabízíme ve spolupráci se Studiem krásy Ostrava v měsících dubnu a květnu v obecním domě
bezplatné kosmetické poradenství. Akce bude probíhat každou středu a pátek a pro každou
zájemkyni bude vyhrazena jedná hodina. Svůj termín si musíte rezervovat na telefonním čísle
603919003. Více se můžete dozvědět uvnitř zpravodaje na přiloženém informačním plakátu. Třetí
dubnový víkend bude ve znamení Velikonočních svátků s nedělní diskotékou na sále kulturního
domu. Dubnové jednání obecního zastupitelstva se uskuteční ve středu 23. 4. 2014 v 18.00 hod
v obřadní síni obecního domu. Ve čtvrtek 24. 4. 2014 zveme do kulturního domu všechny naše
seniory. Tradiční jarní setkání bude mít začátek v 16 hod. V kulturním programu vystoupí zpěvák
Zdeněk Krásný, kterého určitě znají posluchači televizní stanice Šlágr. V programu vystoupí i
seniorky z Bohuslavic. Tak jako loni nabízíme pro zájemce na telefonické vyžádáni dovoz a odvoz.
Konec dubna bude patřit Bohuslavickým čarodějnicím. Přeji Vám veselé a radostné prožití
Velikonočních svátků, a pro zachování tradice chlapcům a mužům úspěšný šmigrust a dívkám a
ženám potřebnou míru tolerance a shovívavosti.
Ing. Kurt Kocián
Kniha – „Dějiny obce Bohuslavice“
Koncem roku 2013 byly vydány dějiny obce Bohuslavice, sepsané historikem PhDr. Václavem
Štěpánem PhD. Autor v nich shromáždil nejrůznější zprávy o historii obce od nejstaršího období v
pravěku až do současnosti. Jednotlivá období jsou popsána v deseti kapitolách.
Kniha přináší nejenom přehled dějin samotných Bohuslavic, zařazený do kontextu širších
politických a společenských událostí, nýbrž také velké množství údajů o obyvatelstvu, v nichž bude
moci každý zájemce najít informace o svých předcích a známých osobnostech. Text knihy je
doprovázen krásnými fotografiemi, dokládajícími zejména život obyvatelů Bohuslavic v nedávné
minulosti a současnosti. Dějiny obce Bohuslavice jsou významným příspěvkem k poznání historie
regionu Hlučínska a jeho role v dějinách střední Evropy.
Kniha je v prodeji na OÚ v Bohuslavicích, cena 500,- Kč.
Václav Štěpán
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 39. jednání dne 17. 3. 2014
zabývala následujícím programem:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Dopis k přezkoumání hospodaření a Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Bohuslavice za rok 2013
4. Zpráva auditora o ověření roční závěrky za rok 2013 ZŠ a MŠ Bohuslavice
5. Neuhrazené pohledávky obce
6. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 02/2014, daňové příjmy za 01 – 02/2014, návrh
rozpočtového opatření č. 2/2014
7. Smlouva o používání práv k užívání software KEO
8. Výběrové řízení na pojištění vozového parku obce, schválení nové pojistné smlouvy
9. Nabídka na zakoupení pozemků parc. č. 920/7 a 920/13, k. ú. Bohuslavice u Hlučína
10. Vyhlášení výzev na dotace pro rok 2014 z OPŽP a Moravskoslezského kraje, dotace na rekonstrukci
hasičského auta CAS Tatra na rok 2015
11. Směrnice Rady obce č. 1/2014 k platovým poměrům ředitele příspěvkové organizace, návrh zásad
pro poskytování odměn ředitele příspěvkové organizace
12. Produkce a nakládání s odpady v roce 2013
13. Stavby
 Rekonstrukce chodníků a vjezdů, projektová dokumentace, vyhlášení výběrového řízení 4.4.2014
 Výměna oken v Domě služeb, vyhodnocení nabídkového řízení
 Obnova zeleně v obci Bohuslavice, vyhodnocení nabídkového řízení schválení smlouvy o dílo
 Výběr prvků Fitnes pro seniory, které budou instalovány v zastavěné části obce
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění, nový
platební a finanční kalendář, úspory plynu, reklamace vad
 Oprava břehu Bohuslavického potoku na ul. Družstevní, nabídky dodavatelů, žádost o rekonstrukci
příjezdového mostku k parcele 111/1
Projektová dokumentace
 Nabídka na vypracování projektové dokumentace J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
14. Organizační věci:
Krádeže na území obce
Nabídky na instalace kamerových systémů
Kácení stromů v areálu Opavice, a. s.
Veřejně prospěšné práce v roce 2014, 1 x prodloužení do 15. 10. 2014, 1 muž, 4 ženy, nástup 2.
4. 2014, ukončení 31. 10. 2014
Nabídka Opavského a Hlučínského deníku
Nabídka Velké encyklopedie měst a obcí ČR
Jednání kulturní komise, kulturní akce do konce roku 2014, šachový turnaj Bohuslavice Open
2014, setkání seniorů aj.
Vizitace farnosti Bohuslavice Mons. Biskupem Václavem Lobkowiczem.
Žádost o dotaci Českého svazu ochránců přírody
Žádost o dotaci na opravu Bezručovy chaty
15. Diskuse:
Sbor dobrovolných hasičů – setkání na Hasičské zbrojnici 22. 3. 2014
Pronájem hospodářské budovy u obecního domu
Průběh a zajištění auditu hospodaření obce na další období
Kácení stromů, prodej použitých dlaždic, nájem stanu aj.
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Důležité informace
Sběr a likvidace komunálního odpadu, třídění a sběr druhotných surovin.
Obec pravidelně společně s OZO Ostrava, firmou EKO-KOM a dalšími organizacemi
vyhodnocuje úroveň svozu a likvidace komunálního odpadu i sběru druhotných surovin a rozšiřuje
poskytované služby. Z dotace byly pořízeny a rozmístěny po obci kontejnery na sběr
elektrospotřebičů. Ve vestibulu obecního domu jsou umístěny kontejnery na sběr použitých baterií,
drobných elektrospotřebičů, světelných zdrojů a použitých cartridgí do tiskáren. V loňském roce
jsme získali dotaci na projekt Separace bioodpadu v obci Bohuslavice, která nám pomohla
financovat nákup 300 ks kompostérů pro majitelé rodinných domků, kteří vyplnili dotazníkové
šetření a zúčastnili se projektu. Kompostéry jsou také rozmístěny u veřejných prostranství
v zastavěné části obce. Abychom pokud možno udrželi čistší ovzduší, které je poškozováno
spalováním mokrých větví a mokrého zahradního odpadu umožňujeme občanům uložit tento odpad
zdarma do připravených kontejnérů za samoobsluhou u Kafárně a na skládce u Velkého Dvora. Do
stávajících míst s kontejnery na papír, sklo a plasty byly přidány kontejnery na sběr šatstva. Také se
nám podařilo rozšířit stávající místa pro sběr druhotných surovin o točnu na konci obce směrem
k Závadě, kde jsou umístěny kontejnery na papír, sklo a plasty.
Údaje o sběru a likvidaci odpadů v naší obci za poslední tři roky
2011

2012

2013

227.729

232.591

227.701

Sběr druhotných surovin – papír

3.404

15.471

10.094

sklo

21.064

20.327

21.434

plasty

29.394

28.066

27.637

Velkoobjemový odpad

30.820

40.500

27.240

Biologický odpad

34.704

43.482

88.677

495

688

Směsný komunální odpad z popelnic

Baterie a akumulátory
Oleje

182

193

55

Barvy

651

1.504

1.669

43

96

38

Chemikálie

Za aktivní účast v systému sběru, třídění a využívání odpadu obdržela naše obec za rok 2013
finanční prostředky od společností EKO-KOM a ELEKTROWIN ve výši 204.849,- Kč. Tyto
prostředky jsou dále využívány v systému sběru a nakládání s odpady.

Stránka | 5

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 256

Duben 2014

A jak je na tom naše obec v porovnání s ostatními obcemi. V Moravskoslezském kraji
každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které obce a města Moravskoslezského kraje
zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu ve dvou kategoriích (do
4.000 obyvatel a nad 4.000obyvatel; celkem jich je 299). Soutěž každoročně konkrétně hodnotí
množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce. Porovnání obcí se
provádí především na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich
pravidelného vykazování.
Naše obec Bohuslavice se v kategorii do 4.000 obyvatel umístila na 140. místě z 257 měst a
obcí. Zvítězila Lhotka, na 2. místě se umístily Trojanovice a třetí skončily Raškovice. Z ostatních
obcí se umístily 56. Strahovice, 100. Velké Hoštice, 110. Závada, 143. Hať, 149. Chuchelná, 151.
Kozmice, 155. Kobeřice, 181. Vřesina, 199. Bělá, 214. Píšť atd. Z umístění ve druhé polovině měst
obcí vyplývá, že musíme ještě hodně v třídění a zpětného využívání odpadu přidat.
Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad
přistaví firma OZO Ostrava s.r.o. na parkoviště ke Kulturnímu domu v Bohuslavicích v sobotu
26. 4. 2014 v době od 8.00 do 13.00 hodin. Upozorňujeme, že tyto kontejnery nejsou určeny pro
komunální odpad a stavební odpad. Jsou určeny pouze pro občany naší obce, kteří mají řádně
uhrazeny poplatky za svoz popelnic.
OZO Ostrava provoz o svátcích
-

provoz na velikonoční pondělí 21. 4. zastaven, služba posunuta o den od úterý do soboty
státní svátky 1. a 8. 5. obsloužíme bez změny jako běžné čtvrtky.
Poplatek ze psů

Někteří držitelé psů neuhradili místní poplatek ze psů pro letošní rok do 31. 3. 2014, tak jak to
ukládá obecně závazná vyhláška. Žádáme tyto držitele, aby tento poplatek uhradili nejpozději do
15.4.2014 v hotovosti na obecním úřadě. Pokud pes uhynul, ztratil se, byl prodán apod., je držitel
povinen dostavit se na obecní úřad k vyplnění odhlášky a byl tak vyřazen z evidence poplatníků.
Karla Krupová
Charita Hlučín obnovuje pravidelný sběr šatstva
Vážení občané,
charita Hlučín se rozhodla, že po několika letech obnoví sběr použitého šatstva. Hlavním z důvodů
je to, že se objevila celá řada firem a společností, které se na sběr šatstva specializují, instalují
sběrné kontejnery nebo dokonce šatstvo sváží. Tyto aktivity jsou přitom podnikatelskými záměry,
které mají s humanitární činností často jen málo společného. Ale nic proti této skutečnosti. Hlavní
fakt je však ten, že šatstvo, které občané Hlučína těmto společnostem odevzdají, končí zcela mimo
region. Přitom je zde celá řada lidí bez domova či lidí v nouzi, kteří by je mohli ještě docela dobře
upotřebit.
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Proto jsme se rozhodli vstoupit do spolupráce s Charitou Hrabyně, která v prostorách bývalých
kasáren v Ostravě-Koblově zřídila třídírnu šatstva. V rámci této spolupráce jsme schopni garantovat,
že část vámi darovaných věcí bude zpětně využita potřebnými občany Hlučínska. Děje se tak
především ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Hlučín. Na tento odbor a
na Charitu Hlučín se potřební lidé přímo obracejí a můžeme jim tak účinně a adresně pomoci. Další
část šatstva je využívána organizací Nová šance, která poskytuje azylové ubytování celé řadě
občanů Hlučínska, kteří přišli o svůj domov. Ze skladu v Koblově je podporováno ještě mnoho
dalších osob i organizací z širokého okolí. Tento rozměr přímé zacílenosti na místní potřebné
občany velkokapacitní sběry nemají. Proto jsme se rozhodli, že pravidelný sběr obnovíme.
Působíme v tomto regionu a považujeme za správné, abychom se snažili pomoci především
občanům Hlučínska.
Podrobnosti o organizaci sběru šatstva Charitou Hlučín se dozvíte z přiloženého informačního
letáku.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ
Charita Hlučín vyhlašuje na tyto dny sběr šatstva:
čtvrtek 10. dubna 2014
čtvrtek 15. května 2014
čtvrtek 12. června 2014
(vždy od 15.00 do 17.00 hodin)
Sběr se bude konat v sídle Charity Hlučín
na adrese U Bašty 275/3, Hlučín.
Co sbíráme především:
zimní i letní boty, zimní i letní bundy, ponožky, spodní prádlo, svetry, mikiny, košile, trička,
tepláky, čepice, rukavice, šály, spací pytle a další
Jak bude s nasbíraným oblečením naloženo:
Šatstvo bude nejprve ve spolupráci s Charitou Hrabyně vytříděno, nejpoužitelnější a nejkvalitnější
části oblečení budou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hlučín použity
jako pomoc pro lidi bez domova z Hlučína a okolí, popřípadě pro další potřebné. Zbylé oděvy budou
ponechány Charitě Hrabyně pro další potřebné a pro její vlastní aktivity.
Nepožadujeme žádný doklad z čistírny, pouze prosíme, aby šatstvo nebylo viditělně ušpiněno.
Nejlepší variantou, je-li to možné, je přinést darované věci již v igelitových pytlích, není to však
podmínkou.
Prosíme také, abyste neumisťovali šatstvo mimo uvedený čas sběru kdekoliv v okolí budovy!
Děkujeme.
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Vážení občané
POZOR AKCIE!!!!!!

Očná optika Express Vision s.r.o. Čadca Vám přímo ve Vaší obci zajistí
!!!! BEZPLATNÉ MĚŘENÍ ZRAKU !!!!
DNE 08.04.2014 V ČASE :

10:00 - 11:30

V přízemí obecního úřadu - ordinace lékaře
BOHUSLAVICE
V ponuce:
BEZPLATNÉ vyšetření zrakové ostrosti pomocí automatického přístroje-(autorefraktometra)
vyšetření kvalifikovaným odborníkem.
možnost zakoupení si brýlí za bezkonkurenční ceny a to už od 800Kč (rámek + sklo)
Brýle jsou udělané na míru, kde při objednávce zaplatíte 300 Kč zálohu, zbytek při odběru za dva
týdny.
TEŠÍME SA NA VÁS !!!
!!! Možná REGISTRACE na tel. číslo nebo email !!!
Express Vision, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, kontakt: 0911 744 950 , evision13@gmail.com

BEZPLATNÉ KOSMETICKÉ PORADENSTVÍ
aneb
HODINKA PÉČE O PLEŤ
Obec Bohuslavice ve spolupráci se Studiem krásy Ostrava
zve všechny ženy a dívky
(do 18 let v doprovodu dospělé osoby) na

DEN KRÁSY
Akce se uskuteční v dubnu a květnu v prostorách Obecního
úřadu Bohuslavice. Začínáme 16. 4. 2014, proto neváhejte a
zarezervujte si svůj termín a hodinu na telefonním čísle
603 919 003.
Akce proběhne pouze při zaplnění termínů.
Péči zajišťuje profesionální nezávislá kosmetická
poradkyně Mary Kay Lenka Křikalová.
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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/.

Důležité oznámení ředitelky školy
Vážení rodiče, od března jsou v provozu nová mobilní tel. čísla ředitelky školy Mgr. Gabriely
Prchalové – 730 897 931, zástupce ředitelky školy Mgr. Pavel Pinďák – 730 897 932, družiny Karin
Herudková – 730 897 935 a mateřské školy Anna Kozáková – 730 897 933. V době, kdy mě
nezastihnete ve škole, jsem denně k dispozici na tel. číslech uvedených na webových stránkách
školy. V případě potřeby vyřízení důležitých záležitostí jsou k dispozici konzultační hodiny učitelů,
ředitelky i zástupce školy. Prosím o dodržení konzultačních hodin (popř. po tel. domluvě) z důvodu
zajištění výuky. Děkuji.
Mgr. Gabriela Prchalová

Opavský skřivánek
Každoročně podporujeme u našich žáků vztah k lidové písni našeho regionu, seznamujeme je
s tradicí a vznikem lidových tradicí a zúčastňujeme se soutěže ve zpěvu lidových písní. Tato soutěž
je o to náročnější, že děti zpívají bez hudebního doprovodu. Letos jsme uspořádali 7. března školní
kolo, do kterého se měli možnost přihlásit žáci od 1. do 9. ročníku. Z těchto pak postoupilo 11 žáků
do dalšího kola, které se konalo v SVČ v Opavě 14. 3.
Za výbornou reprezentaci děkuji Zuzce Zedníčkové z 1. třídy, Markétě Prchalové z 1. třídy,
Amálii Černovské ze 2. třídy, Klárce Dostálové ze 3. třídy, Karolíně Fusové z 5. třídy, Vendulce
Newrzelové z 5. třídy, Štěpánu Slivkovi z 6. třídy, Monice Vitáskové z 6. třídy, Klaudii Prchalové
z 8. třídy a Dominice Moslerové z 8. třídy. Eva Ilková ze 2. třídy, bohužel, onemocněla. Do dalšího
soutěžního kola se probojovala téměř nejmladší účastnice – Markéta Prchalová, která bude soutěžit
11. 4. v Loutkovém divadle v Opavě za doprovodu cimbálové muziky. Blahopřejeme a držíme
palce.
Mgr. Gabriela Prchalová

Den Země ve škole
U příležitosti tohoto významného dne proběhne ve škole několik tematických akcí. Ve středu
16. 4. – jako již tradičně – bude uspořádána v prostorách školy výstava domácích mazlíčků. Žáci
budou mít možnost účastnit se projekce s názvem „Madagaskar“, která bude připravena v obřadní
síni OÚ. O týden dříve proběhne dvoudenní projekt „Ptáci“, který bude završen prezentací
připravených výstupů jednotlivých tříd na toto téma v tělocvičně ZŠ a také výstavou.
Mgr. Gabriela Prchalová

Pozvání
V tělocvičně ZŠ bude v pátek 11. dubna instalována výstava, která bude od 12:30h do 17:30h
přístupná také veřejnosti. Věříme, že se rádi přijdete podívat na práce svých dětí a tím oceníte jejich
snahu. Výstava bude určitě zajímavá pro všechny občany. Všichni jsou srdečně zváni.
Mgr. Gabriela Prchalová
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II. ROČNÍK ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH
PLNÝCH ZDRAVÍ

Česko se hýbe je celorepublikový projekt dětí a
mládeže ve věku od 5 do 18 let, který pořádal
Český svaz aerobiku, fitness a tance (FISAF) ve
spolupráci s FIT & FUN studiem Ostrava.
Jednalo se o soutěž pohybových skladeb. Z naší
školy se postupového kola v Ostravě zúčastnily
žákyně 8. třídy (K. Kubíková, T. Lasáková, A.
Matýsková, D. Moslerová, K. Prchalová, N.
Řehánková, I. Sollichová, N. Vinárková).
Konkurence byla obrovská, jelikož tohoto projektu se zúčastnilo 320 soutěžících z celého kraje.
Soutěžilo se v pohybových skladbách, aerobiku, hip-hopu, street dance, rock and rollu, country,
aerobicu, cheerleadingu, mažoretkách, stepu, discodancingu a dalších skupinových formacích. Naše
žákyně soutěžily v disciplíně tanec a obsadily krásné 3. místo ve své kategorii.
Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Václavková Irena, Mgr. Bc. Václavková Michaela

Lyžařský výcvik 6. a 7. třídy
Po loňské odmlce jsme se letos vypravili na lyžařský
výcvik na Horní Bečvu na Chatu Mečová. Kurzu se
zúčastnilo 26 žáků 6. a 7. třídy, kteří nakonec vytvořili
výbornou partu. Po pěti dnech pobytu bylo loučení
s „horami“ slzavé! Vraceli se domů plní nových zážitků a
nových lásek. Takže zase někdy příště!
Mgr. Bc. Michaela Václavková, Mgr. Irena
Václavková, Mgr. Monika Valachová

Valentýnské lyžování
V pátek 14. 2. 2014 proběhl již 2. ročník „Valentýnského
lyžování“. Vydali jsme se jako loni na Vaňkův kopec. I přes
nepřízeň zimního počasí jsme si vcelku dobře zalyžovali a
užili hodně srandy. Nemohly také chybět „Valentýnky“, které
k tomuto dni určitě patří. Příjemné bylo také posezení v nově
zrekonstruovaném
bufetu.
Všem
lyžařům
vřele
doporučujeme!
Mgr. Irena Václavková,
Mgr. Bc. Michaela Václavková
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Ze života čtvrťáků a páťáků
V den rozdávání pololetního vysvědčení jsme se s paní
učitelkou Míšou a Irenou Václavkovými vydali na výlet
na Pustevny. Cesta autobusem fajn, ale jízda lanovkou
nahoru byla ještě lepší. Až na to, že foukal silný vítr.
Zmrzlí jsme se ihned usadili v bufetu, abychom se ohřáli
a posilnili. Pak následovalo bobování, prohlídka
Ledového království, vycházka na Rozhlednu a návštěva
Radegastu. Zpáteční cestu jsme volili po takzvané
Knížecí cestě pěšky. Domů jsme se vrátili kolem páté
hodiny s přáním dalšího podobného výletu. Ale pod
podmínkou, že budeme hodní!
Čtvrťáci a páťáci
Matematická soutěž „Kosočtverec“
Jako každým rokem pořádala Základní škola Hornická matematickou soutěž Kosočtverec. Jedná se
o korespondenční matematickou soutěž. Z naší školy se jí zúčastnila žákyně 5. třídy Leontýna
Holečková a obsadila krásné 1. místo.
Gratulujeme!
Mgr. Irena Václavková

Soutěž prezentace 2014
Poslední březnová středa bývá již tradičně spojena se
stále populárnější soutěží počítačových prezentací, kterou
pro žáky základních škol pořádá Střední škola průmyslová
a umělecká v Opavě. Podobně jako v předešlých pěti
ročnících vybrala i letos odborná porota z desítek
přihlášených powerpointových prezentací, webových
stránek a videoklipů tucet nejzajímavějších prací, které
jejich autoři veřejně představili početnému publiku
shromážděnému v aule průmyslovky. Do této soutěže se
zapojili i naši žáci 6. až 9. třídy. Vybraných 16
powerpointových prezentací jsme poslali do této soutěže a
byla vybrána jedna prezentace Adama Gruně, která postoupila do finálového kola.
Finálová přehlídka byla tematicky velmi pestrá. Žáci měli nejen představit svou prezentaci, ale i
zaujmout přítomné diváky. Adam Gruň se svou prezentací Windows Phone obhájil krásné 6. místo.
S Adamem jeli do Opavy také soutěžit Karolína Juhová, Adriana Matýsková a Jirka Pašek, kteří
soutěžili v týmové soutěži.
V týmovém klání ve znalostech z oblasti informačních
technologií jsme získali 1. místo. Přivezli jsme si mnoho
zážitků a také velký dort, na kterém jsme si druhý den ve
škole pochutnali. Ostatní fotky najdete na webu školy
www.zsbohuslavice.cz.
Mgr. Karla Poštuková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Soutěž „Zachraňme pohádkovou říši“
Již třetím rokem se školní družina zapojuje do
soutěží družin z okolí. Nyní jsme se zapojili do
výtvarné soutěže, na téma „Zachraňme pohádkovou
říši“. Prezentovali jsme se skupinovou prací DRAKEM ŠIKULÁKEM. Opět jsme slavili úspěch
a to 1. místem. Gratuluji dětem za jejich šikovnost a
výdrž, pří této náročné práci.

Velikonoční tvoření
Dne 13.3.2014 jsme s místní knihovnou uspořádali jarní tvoření. Děti
vyšívaly přání a tvořily kuřátka, kterými si o Velikonocích vyzdobí své
domovy a potěší své blízké.
Děkuji za příjemnou spolupráci paní Marii Mikové a také panu
starostovi Ing. Kurtu Kociánovi.
Karin Herudková, vychovatelka ŠD

Maškarní ples dětí ZŠ
Tak jako každý rok i letos byla plesová sezóna v naší obci obohacena o dva plesy pro naše děti.
Jedním z nich byl Maškarní rej dětí ZŠ.
O organizaci se postaraly opět maminky z klubu rodičů Bublina a podle návštěvnosti plesu i
spokojenosti dětí i rodičů, bylo jejich úsilí velice úspěšné. O zábavu se po celé odpoledne starali
Klauni na volné noze, vystoupení kouzelníka Ondřeje Sládka zaujalo nejenom děti, ale i rodiče a
bohatá tombola pak byla příjemnou tečkou za celým odpolednem.
Jménem všech maminek z klubu rodičů bych ráda poděkovala všem sponzorům, kteří přispěli jak
finančními, tak i materiálními dary. Jsou to obec Bohuslavice, ZŠ Bohuslavice, Myslivecký spolek
Bohuslavice, Rybářský spolek Bohuslavice, SDH Bohuslavice, firmy - Klia, Canis Prosper,
Cukrárna u Fusů a Valko Doprava. Zároveň bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří přispěli jak
finančně, tak i cenami do tomboly.
Výtěžek plesu jsme, tak jako loni, věnovaly pro potřeby školy - každé ze
tříd jsme přispěly sponzorským darem ve výši 1000,- Kč na letošní školní výlet, prvňáčci obdrželi
sponzorský dar ve výši 2000,- Kč na zakoupení knih, které dostali jako dárek při Pasování děti na
čtenáře. A také děti, které se zúčastnily letošního lyžařského výcviku obdržely sponzorský dar ve
výši 500,- Kč na zakoupení odměn vrámci programu.
Věříme, že se všem letošní maškarní rej dětí líbil a těšíme se opět na dalších akcích, které
budeme pořádat pro děti.
Za klub rodičů Bublina Eva Ilková
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Řádky ze sportu
Před uzávěrkou zpravodaje

SK Bohuslavice - TJ Sokol Hať 0:4
a SK Bohuslavice B – TJ Sokol Sudice 4:5
Řádky z ledního hokeje

V březnu sehráli bohuslavičtí hokejisté další čtyři utkání skupiny B nadstavbové části AHL.
Hokejistům se letos výsledkově moc nedaří, což bohužel potvrdili i v březnových zápasech,
kdy si připsali ke třem porážkám pouze jedinou výhru.
Do konce letošního ročníku AHL chybí hokejistům dohrát poslední tři utkání.
Výsledky v nadstavbové skupině B:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buldoci Branka

3:7

HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať

3:9

HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko

15:10

HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice

4:5

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v dubnu
Pá

4.4.2014

19:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Prajz Hlučín

Po

7.4.2014

20:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas

Ne

13.4.2014

15:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Píšť

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
Po delší odmlce zase pár zpráv o florbalu v Bohuslavicích. Tým Bohuslavic má za sebou zhruba
3/4 sezony a bojuje o postup do 2. opavské ligy. Největší rival z Hlučína je první o 3 body před
domácím týmem, avšak Bohuslavice mají jeden zápas k dobru. Boje o postup komplikuje absence
hráčů Vojty a Jakuba Kocurových, kteří se momentalně bijí s týmem Opavy o 1. ligu florbalu.
Držte palce.
BOHUSLAVICE
BOHUSLAVICE
READY
HLUČÍN
DOMINOTRANS
HLUČÍN
READY

:
:
:
:
:
:
:

DOMINOTRANS
POBO
BOHUSLAVICE
BOHUSLAVICE
BOHUSLAVICE
BOHUSLAVICE
BOHUSLAVICE

4:3
18:1
5:8
3:4
8:9
5:4
2:14
Jan Kocur
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Šachista FM Tadeáš Kriebel na vítězném koni
První polovina března a Kouty nad Desnou jsou již po několik let
zasvěceny Mistrovství České republiky mládeže a dorostenců v šachu.
V nejstarší kategorii H20 (dorostenci do 20 let) měl nejlepší formu
FIDE mistr Tadeáš Kriebel. V turnaji nenašel přemožitele, ani jednou
neprohrál a k dosavadní sbírce pěti zlatých medailí v mládežnických
kategoriích přidal šestou. V jedenácti partiích šestkrát zvítězil a pětkrát
remizoval a se ziskem 8,5 bodů se tak stal zaslouženě dorosteneckým
přeborníkem České republiky v šachu. Jak sám prohlásil, mládežnické
turnaje nejsou žádná legrace a o to více je toto prvenství cennější.
Vítěz turnaje se zároveň kvalifikoval na Mistrovství světa dvacetiletých, které se
uskuteční počátkem letošního října v indické Bombaji.
Leo Vitásek
Šachová Grand Prix v Bohuslavicích
Bohuslavický kulturní dům v sobotu pátého dubna přivítá šachisty
z celé republiky a ze zahraničí, aby se poprali o body v rámci sedmého
ročníku turnaje Grand Prix České republiky v rapid šachu. Nepřijdou
zkrátka ani místní šachoví fandové. Ti mohou zkusit štěstí již po dvacáté
deváté v turnaji o přeborníka obce. Konec presence je v 8.45 hod. a
domácí jsou osvobozeni od startovného.
Více informací včetně fotogalerie zle nalézt na webových stránkách
turnaje http://sachy-msa.dolnibenesov.net/bohuslavice.php.
Leo Vitásek

Stolní tenista Patrik Klos
V březnu sklízel úspěchy také náš další úspěšný
reprezentant stolní tenista Patrik Klos. Stal se jedním ze
sedmi oceněných v anketě Junioři-mládež do 19 let
Moravskoslezského kraje. Získal také titul „Talent města
Ostravy za rok 2013“. Jako člen juniorského družstva TJ
Ostrava KST pomohl tomuto týmu k titulu vicemistrů
České republiky ve stolním tenisu.
Pavel Klos
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Náboženský život – Svátost manželství
Mezi sedmi svátostmi církve jsou dvě určeny ke službě. Uděluji zvláštní poslání v církvi
a slouží k budování Božího lidu. Je to svátost kněžství, která je určena k posvěcování Božího
lidu a svátost manželství, určena k posvěcení manželského svazku mezi mužem a ženou.
Svátost manželství je nejstarší svátosti. Byla ustanovena již při stvoření světa, kdy Bůh
stvořil člověka jako muže a ženu a povolal je k tomu, aby měli podíl na jeho lásce. Písmo
svaté přirovnává vztah muže a ženy v manželství ke vztahu člověka a Boha. Jako si Bůh
zamiloval člověka nekonečnou láskou, tak se mají mít rádi muž a žena ve svátosti
manželství. Nový zákon přirovnává vztah muže a ženy ke vztahu Krista a církve. Svatá Pavel
píše: „muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval svou církev a vydal sám
sebe za ni, aby ji posvětil. Proto opustí člověk matku i otce a připojí se ke své manželce, a ze
dvou se stane jeden člověk“ (Ef 5,25-32)
Svátost manželství můžou uzavřít lidé věřící (nebo alespoň jeden ze dvojice), svobodní případně vdovci, kteří chtějí pozvat Boha do svého vzájemného vztahu a spolupracovat
s jeho milostí. Tuto svátost nemůžou přijmout lidé nevěřící, nebo rozvedeni po církevním
sňatku. Lidi pokřtěni, ale nepraktikujícím svou víru sice na tuto svátost mají nárok, ale
nedoporučuje se ji přijímat, protože ztrácí svůj význam (pozvání Boha do svého života).
Naopak ti kteří se snaží svou víru žít, mají tuto svátost přijmout dřív, než spolu začnou
bydlet. V opačném případě nemůžou přistupovat ke svátostem.
Podstatou této svátosti je manželský slib, který si muž a žena slíbí ve společenství církve.
Je to jediná svátost, kdy udělovatelem není kněz nebo biskup, ale oba snoubenci si jí udílejí
navzájem.
Manželský slib zní: „Já (jméno) odevzdávám se tobě (jméno) a přijímám tě za manžela (ku).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu a´t mi pomáhá Bůh.“ Řada manželů se domnívá, že
se při svatebním obřadu „berou“. Opak je pravdou – podstatou této svátosti je odevzdání se a
následné přijetí toho druhého. Podstatnou vlastnosti lásky je dávání a v manželství dávám to
nejcennější, co mám - sám sebe. Jeden druhému slibuje lásku, úctu a věrnost a to až do smrti,
proto platně uzavřené manželství je nerozlučné.
Pokud někdo chce přijmout svátost manželství je potřeba to nahlásit co nejdříve na faře,
nejpozději pak tři měsíce před svatbou. Místem přijetí svátosti je kostel v místě trvalého
bydliště jednoho z páru. Pokud by někdo chtěl uzavřít manželství v jiném kostele, je potřeba
to dohodnout a vyžádat si povolení z místa trvalého bydliště. Mimo kostel (např. na louce,
v zahradě apod.) není dovoleno tuto svátost udílet. Samotnému uzavření manželství
předchází příprava, která se skládá z několika setkání s knězem, nebo jinými lidmi
pověřenými touto službou.
Svátost manželství je dalším krokem na naší životní cestě k posvěcování sebe, svého
životního partnera a děti. Přeji všem, kteří tuto svátost uzavřeli, aby skrze ni dokázali čerpat
sílu od Boha, kterého pozvali do svých životů.
Kazimír Buba, farář
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci dubnu 2014
Kocur Dalibor
Birtek Daniel
Štefek František
Miketa Petr
Mlýnková Jana

Kocurová Anna
Hurná Magdalena
Sýkorová Margita
Kříž Jan

V měsíci dubnu 2014 oslaví zlatou svatbu manželé Valtrauda a Gerhard Boczkovi.
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme, manželům
Boczkovým pak navíc přejeme další spokojená a ve zdraví prožitá společná léta.
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.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. 256, duben 2014 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. dubna 2014.
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