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Vážení spoluobčané,
sestřelením malajsijského letadla mířícího
z holandského Amsterodamu do Kuala Lumpuru
s 295 civilisty na palubě dostal místní ozbrojený
konflikt mezi proruskými separatisty a
ukrajinskými ozbrojenými silami ještě větší
mezinárodní rozměr a dopad. Další otevřené boje
se rozhořely také mezi Izraelem a hnutím Hamas
v Pásmu Gazy. Předem ohlášená akce Izraelské
armády, která má zajistit demilitarizaci této
vznětlivé oblasti a zajištění bezpečnosti života
civilních židovských obyvatel ohrožených
raketovým ostřelováním a sebevražednými
atentátníky, je zaměřena na likvidaci podzemních
zásobovacích tunelů vedoucích do Izraele,
kterými je do této vznětlivé zóny dopravován
zejména vojenský materiál. Boje mají tragické
důsledky, zejména na civilním obyvatelstvu.
Místo co nejrychlejšího urovnání mnohých
konfliktů mezi znepřátelenými stranami u
jednacího stolu umírají nevinní lidé, kteří nemají
s konflikty nic společného. Zatím si žádná
z horkých hlav na každé straně nevzala ponaučení
z dějin. Každý ozbrojený konflikt byl ukončen
vždy ne bojem, ale až jednáním. A bylo tomu tak
i po 1. světové válce, jejíž stoleté výročí od jejího
vzniku jsme si v současné době připomenuli. Tak
proč nejednat na začátku a ušetřit neštěstí a životy
nevinných lidí a rozvrat a devastaci celých území.
Tolik očekávané období prázdnin a
dovolených se přehouplo do své druhé poloviny.
Uplynulý měsíc červenec byl, jak jsem si někde
přečetl, reklamou na léto. Kdo má rád teplé
počasí, tak si ho do sytosti užil. Teploty byly
nadprůměrné a srážky průměrné. Horké letní dny
byly
doprovázeny
občasnými
místními
přeháňkami a bouřkami, které v některých
místech republiky způsobily záplavy. U nás jsme
naštěstí podobné situace letos nezažili.
Mnozí z vás, kteří jste nejeli na dovolenou
a prožívali první prázdninový měsíc doma,
navštívili kulturní a společenské akce připravené
v Bohuslavicích nebo okolí. Tradičně na vysoké
[Zadejte
text.] v neděli 13. července členové
úrovni
uspořádali
Mysliveckého sdružení Bohuslavice Mysliveckou
slavnost.

Výborně připravené zvěřinové speciality,
pohostinnost, výborná nálada doprovázená
krásným počasím přilákala velké množství
návštěvníků z Bohuslavic a okolí, kteří nešetřili
chválou.
Sdružení obcí Hlučínska za finanční
podpory Místní akční skupiny Hlučínsko
uspořádaly na Mírovém náměstí v Hlučíně
Festival kultury a hlučínských řemesel. Celé
odpoledne a podvečer se na druhou červencovou
neděli střídaly na podiu dechovky, folklórní
soubory, taneční soubory i sólisté z více jak
poloviny obcí Hlučínska. Naší obec reprezentoval
folklórní soubor Vlašanky a sestry Koskovy,
které se představily hrou na akordeony. Obě
vystoupení sklidily zasloužené uznání a potlesk.
Našim
reprezentantům
patří
zasloužené
poděkování za reprezentaci obce. Na festivalu
byly také představeny tradiční řemesla a výrobky
z Hlučínska.
Poslední červencový víkend uspořádal
Bohuslavický Oříšek ve spolupráci s obcí
Anenské slavnosti. Od pátku do neděle byl
připraven pestrý kulturní program, který přilákal i
přes letní vedra velké množství návštěvníků.
Vyvrcholením Anenských slavností byl nedělní
program.
Po
dopoledních
slavnostních
bohoslužbách a odpolední adoraci v kostele
Největější trojice následoval za hudebního
doprovodu Městského orchestru mladých
z Dolního Benešova a mažoretek slavnostní
průvod od kostela ke kulturnímu domu, kde
pokračoval bohatý kulturní program koncertem
mládežnického orchestru, vystoupením
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folklórního souboru Vlašanky, kouzelníka a seniorek z Bohuslavic pod názvem
„Bohuslavky“. Závěr patřil kapele „Total Akustik Rock Band“. Celý program moderovala a
doplňovala úspěšným vlastním vystoupením Iveta Blanarovičová. Nedílnou součástí Anenských
slavností byla výstava obrazů Vincence Hurníka, která byla uspořádána k nastávajícímu 100. výročí
narození této významné osobnosti Bohuslavic.
Od čtvrtku 3. 7. 2014 do středy 16. 7. 2014 byla na zámku v Kravařích k vidění výstava
obrazů a fotografií s názvem Hlučínsko a polské gminy očima malířů a fotografů, která byla v době
od 18. do 31. 7. 2014 přemístěna do červeného kostela v Hlučíně. Naši obec úspěšně reprezentoval
několika obrazy student umělecké školy Michal Freisler.
Děkuji vedení a aktivním členům organizací a spolků za jejich obětavost při přípravě všech
kulturních a společenských akcí a zaměstnancům obce za vytvoření potřebného zázemí. Děkuji i
všem návštěvníkům za účast na těchto akcích a vytváření živého společenství občanů v naší obci.
A co nás čeká v následujícím měsíci. V sobotu a neděli 16. a 17. srpna pořádají další
kulinářskou letní slavnost s množstvím výborných specialit zahrádkáři z Bohuslavic. Farnost
Bohuslavice zve všechny aktivní farníky v sobotu 16. srpna na pěší pouť do Hrabyně. Pro zájemce,
kteří si netroufají na pěší pouť bude přistaven autobus. Na poslední srpnový víkend je připravován
Rybářským spolkem tradiční táborák na ukončení prázdnin a rybářské závody.
Do druhé poloviny prázdnin a dovolených vám přeji krásné dny plné pohody a načerpání
nových sil na další období.
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Jednání rady a obecního zastupitelstva
V průběhu července, v období dovolených, nebylo svoláno jednání rady ani obecního
zastupitelstva. Další jednání rady se uskuteční 18. 8. 2014 a veřejné zasedání obecního
zastupitelstva ve čtvrtek 28. 8. 2014 v 18 00 hod v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.

Důležité informace
Informace o sběru dotazníků pro vypracování Strategického plánu obce Bohuslavice na
období 2014 – 2021
V posledních číslech zpravodaje jsme vás žádali o spolupráci spočívající ve vyplnění
dotazníků, které budou sloužit pro vypracování druhého strategického plánu rozvoje obce
Bohuslavice na plánovací období 2014 – 2021. Uplynulo sedmileté období, ve kterém jsme
vycházeli při přípravě a plánování rozvoje naší obce z prvního strategického plánu zpracovaného na
roky 2007-2013. V požadovaném termínu do 30. 6. 2014 však bylo odevzdáno v písemné podobě
jen 68 vyplněných dotazníků. Na webových stránkách obce vyplnili občané 115 a podnikatelé jen
11 dotazníků. Vzhledem k počtu rozdaných dotazníků (480 ks) i počtu návštěvníků webových
stránek (cca 180 návštěvníků denně) jsme se rozhodli sběr dotazníků prodloužit o 14 dnů. Po této
lhůtě byl sběr dotazníků ukončen. K dalšímu zpracování bude využito 121 dotazníků v tištěné
podobě, 151 dotazníků vyplněných v elektronické podobě, 12 dotazníků určených pro podnikající
osoby a 52 dotazníků vyplněných žáky 7-9 třídy. Je velká škoda, že 20 % návštěvníků dotazníky na
webových stránkách pouze otevřelo a nevyplnilo, dalších 20 % je nedokončilo.
Z dosavadního hodnocení odpovědí musíme účastníky dotazníkového šetření pochválit za
zodpovědné a pečlivé odpovědi. Předané informace jsou dostatečné pro vyvození závěrů, které
pomohou při zpracovávání strategického plánu. Našel se jen 1 vtipálek, nadšenec pro lov mrožů,
který si z dotazníkového šetření udělal totální legraci. Další informace podáme v příštích
zpravodajích.
Oprava chodníků na ul. Opavské
Druhý měsíc realizuje firma STAVIA – silniční stavby a. s. Ostrava Opravu chodníků na ul.
Opavské. I přes opakovaná jednání a urgence nebyly splněny dohodnuté průběžné termíny na
dokončení části chodníků od začátku obce ve směru od Závady až ke kulturnímu domu do
Anenských slavností. Do 4. 8. 2014 bude dokončen úsek od začátku obce k samoobsluze, do 11. 8.
od samoobsluhy ke kulturnímu domu. Od poloviny července byla zahájena demontáž stávajících
chodníků od začátku obce od Dolního Benešova po kostel.
V průběhu srpna pak bude ještě opraven vjezd k RD manželů Hurných, Barčových a
Freislerových a asfaltová zálivka předlažby z betonových kostek. Omlouváme se všem spoluobčanů
za omezení v chůzi a dopravě a děkujeme všem za vstřícnost a ohleduplnost po celou dobu
realizace.
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Úhrada betonové dlažby
Výzva spoluobčanům,
při právě probíhající opravě chodníků na průtahu obce, ulice Opavská, si někteří spoluobčané
neoprávněně odvezli betonové dlaždice o rozměrech 30x30cm. Vyzýváme tyto spoluobčany, aby se
dostavili uhradit tuto dlažbu. Cena za jeden kus je 5,- Kč. Děkuji
Petr Herudek - technik
Oprava místních komunikací
V měsíci srpnu a září připravujeme opravu poškozených místních komunikací. Bude se
jednat o komunikaci Záhumenní, Horní, Okružní, odbočku z Polní, Kozmickou a Sluneční.
V současné době je připravováno výběrové řízení. Rozsah oprav bude upřesňován podle možností
schváleného rozpočtu na letošní rok.
Úspory plynu v ZŠ a MŠ Bohuslavice
Od dubna do konce srpna minulého roku byla realizována stavba Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění. Rozsáhlá stavební
rekonstrukce spočívala ve výměně všech původních dřevěných oken a vstupních dveří za plastová,
demontáži technologie plynových kotelen a jejich nahrazení tepelnými čerpadly, vybudování
sedlových střech na objektech U2 a MŠ a kompletní zateplení a nová fasáda na všech objektech.
V průběhu celého roku byly sledovány spotřeby plynu a vyhodnocovány se spotřebami za minulé
období. V návaznosti na výsledky byly prováděny korekce a úpravy nainstalované technologii
vytápění a měření regulaci.
Výsledky předkládáme v následující tabulce:
Základní škola (spotřeba m3 zemního plynu)
Školní rok 2011/2012

2012/2013

2013/2014 (po inst. tepelných čerpadel)

31. 8.

0

27

272

30. 9.

52

218

886

31. 10.

1072

1702

818

30. 11.

4585

3950

1650

31. 12.

5370

7755

2585

31. 1.

7616

6940

2787

28. 2.

8288

7871

1752

31. 3

3644

6937

1618

30. 4.

1557

2082

949

31. 5.

171

293

581

30. 6.

60

5

41

Celkem

32415

37780

13039
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Mateřská škola (spotřeba m3 zemního plynu)
Školní rok

2011/2012

2012/2013

2013/2014 (po inst. tepelných čerpadel)

31. 8.

187

14

236

30. 9.

492

494

637

31. 10.

1046

1427

828

30. 11.

2916

2423

1287

31. 12.

3420

3960

948

31. 1.

3512

3550

1970

28. 2.

4344

4005

1435

31. 3

2032

3536

1147

30. 4.

1314

1268

895

31. 5.

527

714

667

30. 6.

540

403

443

Celkem

20330

21794

10.493

59574

23532 m3 zemního plynu

Celkem za ZŠ a MŠ 52745

Občanské vzdělávání v Bohuslavicích
Obec Bohuslavice se dohodla s Asociací občanského vzdělávání Praha na uspořádání
občanského vzdělávání zájemců z řad občanů z Bohuslavic. Projekt Občanské vzdělávání je
zaměřen na zvýšení odborných a obecných znalostí a kompetencí obyvatel ČR a zvýšení motivace a
posílení aktivního postoje jednotlivců k dalšímu vzdělávání.
Jedná o tyto 4 oblasti kurzů:
-

Právní vzdělání s důrazem na aktivní znalost práv a povinností občana ČR
Finanční gramotnost
Základní počítačové dovednosti
Spotřebitelská gramotnost

Druhá polovina kurzů bude vždy sestavena a uzpůsobena dle přání občanů. Kurzy budou
uspořádány v obřadní síni obecního domu a budou pro občany zdarma. Během kurzu bude
účastníkům podáváno občerstvení.
Předpokládá se, že do konce roku se uskuteční kursy na první dvě témata. Další témata budou
organizovány v příštím roce. Další upřesňující informace budou zveřejněny v příštích zpravodajích
a na webových stránkách obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Nový mobilní turistický průvodce Hlučínska a polskách gmin Kietrz, Krzanowice,
Krzyzanowice a Pietrowice Wielkie
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s polskými gminami dokončuje další společný projekt
v rámci kterého byl vytvořen nový mapový portál a aplikace pro chytré telefony.
Mobilní turistický průvodce umožňuje majitelům chytrých mobilních telefonů s operačními
systémy Android, Apple iOS a Windows Phone zobrazovat turistickou mapu s aktuální polohou a
zobrazovat v ní turistické zajímavosti v podobě bodů zájmů. Poskytuje informace o turistických
atraktivitách v textové, obrazové, a především v hlasové podobě. Aktuální informace lze do
mobilního průvodce nahrát z internetu předem a aplikace pak funguje i v místech bez pokrytí
signálem GSM či datových služeb, což je pro turistickou aplikaci nezbytná vlastnost. Aplikace může
sloužit jako hlasový průvodce městem, regionem, cyklostezkou či stezkou pro pěší. V blízkosti
zajímavé lokality sám zobrazí a nahlas přečte podrobné informace týkající se daného místa
(atraktivity). Aplikace dokáže také zobrazit aktuální kulturní přehled v nejbližší lokalitě. Aplikace je
dostupná pro většinu chytrých telefonů s operačními systémy Android, Apple iOS a Windows
Phome. Její stažení probíhá přes obvyklá místa, jimiž jsou obchody (Google Play, App Store nebo
Windows Store). Každý uživatel by měl mít ikonu ve svém telefonu přednastavenou již od výrobce.
Doporučujeme vyhledat frázi „Hlučínsko“ nebo „Mobilní turistický průvodce“. Doufám, že se
mapový portál a aplikace stanou vhodným moderním doplňkem pro rozvoj cestovního ruchu
v regionu a budou dobře sloužit nejen turistům, ale i občanům samotného regionu.
Mapový portál a mobilní aplikace byly vytvořeny v rámci projektu „Česko-polský příběh na
mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, reg. Č. CZ.3.22/3.3.04/13.03611, který je
spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu
příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.
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Poděkování občanům za úspěšnou reprezentaci obce Bohuslavice
Dárci krve
Pavel Gazda - čestný dárce krve, plazmy, nebo krevních destiček – držitel Zlatého kříže II. třídy –
120 bezpříspěvkových odběrů.
Tomáš Dominik - čestný dárce krve, plazmy, nebo krevních destiček – držitel Zlatého kříže III.
třídy – 80 bezpříspěvkových odběrů.
Šachy, sportovní výsledky v sezóně 2013-2014
Tadeáš Kriebel
Mistrovství České republiky dorostenců, kategorie do 20. let
Extraliga družstev ČR – 1. Novoborský šachový klub
Evropský pohár družstev – 1. Novoborský šachový klub
(což je obdoba fotbalového Poháru vítězů pohárů….)
Mistrovství ČR mužů
Extraliga družstev Slovensko – CAISA Čadca
1. liga družstev ČR – ŠK Orlová
Mistrovství světa mládeže, kategorie do 18. let, SAE
1.7.2014 udělen šachový titul: IM – Mezinárodní mistr
(nejmladší hráč v ČR s tímto titulem)

1. místo
1. místo
1. místo
15. místo
5. místo
4. místo
34. místo

Nadcházející turnaje:
Mistrovství světa juniorů do 20. let, Indie-Pune 5.10.-20.10.2014

Stolní tenista – výsledky v sezóně 2013-2014
Patrik Klos
Sezónu 2013/2014 lze z pohledu stolního tenisty a občana Bohuslavic Patrika Klose
považovat za podařenou. Podobně jako předešlý rok dosáhl několika úspěchů, které stojí za
pozornost.
Nejprve je třeba zmínit, že Patrika čekaly úplně nové situace a výzvy, a to v podobě přechodu
z kategorie kadetů do kategorie juniorů a také z důvodu toho, že se dostal na soupisku extraligového
družstva mužů klubu TJ Ostrava KST a začal sbírat zkušenosti v nejvyšší české mužské soutěži.
Zároveň byl účasten mnoha slavnostních ceremoniálů a zajímavých společenských akcí.
Co se týče republikových turnajů, byla Patrikova premiéra mezi juniory vcelku zdařilá.
V žebříčku se po celou sezónu pohyboval mezi TOP 10 hráči a na Mistrovství republiky vybojoval
bronz ve čtyřhře. Společně se spoluhráči s TJ Ostrava KST se pak stal vicemistrem republiky
v kategorii družstev. Do nové sezóny pak v září vstoupí jako 5. nejlepší junior v republice.
Jakožto mistr Evropy a naděje českého stolního tenisu se dostal mezi Sportovce roku 2013
Moravskoslezského kraje v kategorii juniorů do 19 let. Dále byl vyhlášen jako Sportovec Ostravy
2013 v kategorii „Talent“.
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Voltiž – gymnastická akrobacie na cválajícím koni
Veronika Lischková
Soutěž skupin – kategorie junior
2010 – Mistrovství ČR – Tlumačov – 1. místo
2011 – Mistrovství ČR – Albertovec – 1. místo
2013 – Mistrovství ČR – Chomutov – 3. místo
Soutěž skupin – kategorie senior
2014 – Frenštát pod Radhoštěm – 1. místo
Tlumačov – 1. místo
Albertovec – 1. místo
Mezinárodní závody – Fossalta di Portogruaro (Itálie) – 2. místo
Mezinárodní závody – Frenštát pod Radhoštěm – 2. místo
Mezinárodní závody – Kaposvar (Maďarsko) – 1. místo
Je to jediná skupina, která bude v září reprezentovat ČR na Světových jezdeckých hrách
v Normandii (Francie).
Gabriela Vitásková
Soutěž skupin – kategorie junior
2013 – Mistrovství ČR – Chomutov – 3. místo
2014 – Jezdecký festival Lysá nad Labem – 1. místo
Frenštát pod Radhoštěm – 1. místo
Tlumačov – 1. místo
Albertovec – 2. místo
Brno – 3. místo
Mezinárodní závody – Kaposvar (Maďarsko) – 4. Místo
Hráčka I. ligy házené Sokol Poruba
Anna Pudichová
Aktivní hráčka I. ligy házené Sokola Poruby starších dorostenek.Hráčka užšího výběru
reprezentace České republiky starších dorostenek. Účast na házenkářských reprezentačních srazech
dorostenek České republiky, spojené s mezinárodním přátelským utkáním (Polsko, Rakousko,
Rumunsko).
Účast na loňském mistrovství Evropy v Polsku Gdaňsku za starší dorostenky ČR, kde si poranila
rameno. Po operaci, již znovu začíná trénovat a doufá, že nastoupí zpět do nové sezóny 2014/2015
v plné síle.
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Poděkování
U příležitosti odchodu do starobního důchodu děkujeme paní Boženě Nevímové,
Anně Kozákové a Margit Hnilkové za obětavou službu spoluobčanům.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Kurz angličtiny
V září se v Obecním domě otevírají kurzy angličtiny, které budou plynule navazovat na ty
z předchozího školního roku. Ideální počet účastníků pro každý kurz je 12 lidí, proto nabízíme volná
místa i novým zájemcům.
Pokračující kurz pro začátečníky (beginners) tedy ty, kteří v loňském školním roce začínali
úplně od začátku, bude probíhat v Obecním domě každé úterý od 17.00 – 18.30, popř. podle
domluvy od 17.30. V tomto kurzu jsou zhruba 4 volná místa, která jsou vhodná pro tzv. „falešné
začátečníky“, tedy zájemce, kteří už nějaké základy mají, ale potřebují si je oprášit a pak teprve
pokračovat dále.
Skupina má zatím pouze základní komunikační schopnosti (pozdravit, představit se, sdělit
základní informace o sobě a o své rodině, jednoduše pohovořit o svých zájmech a jídle, objednat si
v restauraci či zorientovat se na nádraží a v obchodě), z gramatického hlediska studenti zatím umí
přítomný čas prostý. Učíme se podle učebnice New Headway Fourth Edition Beginner a skončili
jsme právě v polovině, tj. 7. lekcí.
Kurz angličtiny pro středně pokročilé (intermediate) bude probíhat v Obecním domě každé
pondělí v době 17.30 – 19.00. V tomto kurzu je zhruba 6 volných míst. Výuka v tomto kurzu
neprobíhala podle učebnice, neboť náplní kurzu byla převážně konverzace a poslechové a
komunikační aktivity, třebaže byl věnován prostor i gramatice. Po domluvě je samozřejmě možné
učebnici nasadit.
V případě zájmu kurzy začnou 22. a 23. září a skončí 15. a 16. června 2015. V každém bude
odučeno 34 vyučovacích hodin v délce 90 minut.
Cena kurzu je v obou případech 2.300,- Kč s DPH, kalkulovaná pro 12 účastníků. V případě,
že se tento počet nenaplní a skupina bude mít přesto zájem na otevření kurzu, částka se
proporcionálně zvýší.
Prosím stálé účastníky kurzu, aby potvrdili svou účast mé osobě nebo na obecním úřadě co
nejdříve (nejpozději do konce srpna). Noví zájemci budou zařazeni podle data přihlášky a včas
vyrozuměni, hlaste se prosím na obecním úřadě p. Marii Mikové na adresu:
marie.mikova@bohuslavice.eu.
Doufám, že i ti, kteří ke konci školního roku umdlévali, naberou nové síly a rozhodnou se
pokračovat i nadále. Těším se na své „staré“ studenty i na ty nové.
Marie Kotzurová, lektorka
Inzerce
Prodám levně zánovní péřovou prošívanou deku. Bližší informace na tel. čísle 607 078 551.
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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/.
Informace o zahájení školního roku
Nový školní rok 2014/2015 bude slavnostně zahájen v pondělí 1. září 2014 v 8 hodin ráno v
kulturním domě pro žáky 2. až 9. třídy. Povinná školní docházka pro budoucí žáky 1. třídy bude
slavnostně zahájena v 9 hodin ráno v Obecním domě, kde jsou srdečně zváni také spolu se svými
rodiči.
Mgr. Gabriela Prchalová
Včelařský kroužek
V uplynulém školním roce již druhý rok fungoval včelařský kroužek ZO ČSV Vřesina při ZŠ
Bohuslavice. Kroužek navštěvují děti nejenom z Bohuslavic, ale i ze Závady a z Píště. Kroužek
vlastní 4 úly se včelstvy, o které se starají. Děti se v kroužku dovídají informace nejen o včelkách,
ale i o přírodě jako takové, o jiných zvířátkách i jiném hmyzu. Také se učí poznávat byliny i stromy,
které jsou užitečné pro včelky. Tyto poznatky pak zúročily v soutěži „Zlatá včela“, které se již po
druhé zúčastnily. V kroužku si také musí osvojovat své manuální dovednosti. Sami si sbíjejí rámky
do úlů, vyplétají je drátkem, napínají ho a pak natavují voskové mezistěny. Všichni jsou moc
šikovní. V zimě většinou probíráme teorii, učíme se biologii včely, pozorujeme je pod mikroskopem
a promítáme si filmy o včelaření ve světě. Každý člen dostává jednou za měsíc odborný časopis
Včelařství, kde má možnost čerpat další informace. Jak se oteplí a včely vyletí, tak je jdeme
pozorovat a provádět nezbytné zásahy v úle. Děti musí dodržovat bezpečnost při manipulaci u včel,
všichni musí mít nasazený ochranný klobouk, který nám chrání hlavu a hlavně oči. Rukavice
používají jen na vlastní žádost, snažíme se ve včelách pracovat holýma rukama. Toto je pro včelaře
výhodnější, nedostane tolik žihadel (umře méně včeliček) a má větší cit v rukách. Učíme se
návykům jak se u včel chovat, nedělat divoké pohyby, jak používat kuřák i rozpěrák. Mnohdy
musíme najít královnu, (matku) abychom ji označili. Není to vůbec jednoduché v tom množství
včel. Také si už děti vyzkoušely, jak se taková matka značí, ale toto prováděly jen na trubcích (ty
přece nemají žihadlo).
Během roku se zúčastnily se svým vedoucím mnoha akcí. Medobraní v ZOO Ostrava, malování
perníčku v ZOO Ostrava, dětský den v lázních Klimkovice, medobraní v Bohuslavicích, den
řemesel v Háji ve Slezsku. V červnu jsem v ZŠ Píšť provedl přednášku o včelách, kde mi pomáhal
člen našeho kroužku z Píště. Také se členové kroužku zúčastnili jako soutěžící v soutěži v pečení a
zdobení perníků, která proběhla v čase předvánočním v naší škole. I pečení a zdobení perníků si děti
v kroužku již vyzkoušely a vždy se na něho těší.
Vyvrcholením celé sezony bylo medobraní. Bohužel v tomto roce, velice chudém na med, bylo
jen jednou. Děti se moc těšily na sladké lízání medu. Musely vytáhnout rámky z úlu a v medárně je
pak odvíčkovat a vytočit med.
Na ukončení školního roku jsme si pak v kroužku opekli na ohni klobásky.
Vedoucí kroužku Karel Ostárek
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Tréninky žáků
V pondělí 18. 8. 2014 začnou od 17.00 hod. na hřišti SK Bohuslavice tréninky žáků. Jsou zváni i
ti co by rádi chtěli hrát fotbal.
Trenéři žáků Lubomír Škrob, Jan Janoš

Hymna pro Albertovské na CVI v Maďarsku
V termínu 20. – 22. 6. 2014 se konaly
mezinárodní voltižní závody v maďarském
Kapošváru. Albertovská výprava byla velice
početná – 3 koně, 3 jednotlivkyně, 2 skupiny,
2 lonžeři a rodičovský doprovod.
Na příčku nejvyšší se postavila naše
seniorská skupina na Aquarisovi lonžovaném
Láďou Menšíkem a mohla si vychutnat hymnu
na svou počest. O výslednou známku 7,3 se
postaral velice dobře chodící Aquaris a
cvičenkyně, tentokrát ve složení: Kocurová
Kateřina, Bartoňková Jana, Komárková
Bára, Grygarová Kateřina, Krištofová
Vanessa a Lischková Veronika (z
Bohuslavic).
Velice bojovný a úctyhodný výkon
předvedla i naše juniorská skupina na koni
Rubikon. Za zraněnou Kristýnu Murckovou
zakočila Drásovská Tereza Viktorinová a dále
cvičila skupina v normálním složení:
Vitásková Gabriela ( z Bohuslavic), Stříbná
Nela, Kubíková Lucie, Kupcová Kristýna a
Konečný David. S lonžerem Ladislavem
Menšíkem obsadili 4. pozici, za Frenštátskou
skupinou a minimálně pro letošní rok se
mistrovství Evropy (které se bude konat na přelomu července a srpna právě v Kapošváru)
nezúčastní.
Pro juniorskou skupinu toto byly poslední letošní mezinárodní závody. Seniorská skupina se
chystá v září na Světové jezdecké hry v Normandii.
Martin Lischka
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Volejbalový turnaj – Chuchelná
V polovině června se náš volejbalový oddíl zúčastnil již pro nás tradičního turnaje pořádaného
obcí Chuchelná. Počasí bylo letos nejhorší, co jsme zažili. Foukal studený vítr, sem tam nám i
zapršelo, do toho chvilkama zase sluníčko. Přestože byl červen, vypadalo to spíš aprílově. Naše
družstvo ale jelo obhajovat loňské 2. místo a tak jsme byli všichni v dobré náladě.
To se nám nakonec o jeden jediný bod nepodařilo, ale na bedně jsme zůstali a to bylo důležité.
Předběhli nás o již zmiňovaný 1 bod hráči z Píště, Vřesina pak celý turnaj vyhrála bez jediného
prohraného zápasu. O další místa se podělili Chuchelná 1, Bolatice a Chuchelná 2.
Letos nás ještě další turnaje čekají, tak věříme, že budeme podobně úspěšní.
Celkové umístění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vřesina
Píšť
Bohuslavice
Chuchelná 1
Bolatice
Chuchelná 2

Marie Kocurová

Canis-Prosper – rozšířen sortiment zboží
Maloobchodní prodejna chovatelských potřeb firmy Canis Prosper nově nabízí k prodeji:
 Přípravky pro Vaši zahradu - prostředky na ochranu rostlin (proti plžům, hlodavcům,
houbovým chorobám a plevelům), hnojiva, substráty, travní směsi, kompostéry, pracovní
rukavice, aj.
 Drogerii - čistící a desinfekční prostředky, prací prášky a aviváže, odstraňovače skvrn, čističe
pro domácí úklid, přípravky pro mytí nádobí, kosmetiku, atd.
 Krmiva pro hospodářská zvířata, misky, krmítka a napáječky, vitamínové přípravky a
podpůrné látky, Acidomid D/K (proti kokcidii, plísním a bakteriím)
Najdete nás v Bohuslavicích, ul. Opavská 26, tzv. Kafarňa (po-pá 8.00-12.00, 12.30-16.00).
Tel.: 553 654 364.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci srpnu 2014
Vitásková Růžena
Kozáková Anna
Zajíčková Hildegarda
Fuchsová Hildegarda
Fuss Günter
Szymiczková Alžběta
Jurčíková Růžena
Mosler Pavel

Křížák

Jur

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.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. 260, srpen 2014 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. srpna 2014.
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