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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
v říjnových komunálních volbách jste zvolili
na roky 2014 – 2018 nové obecní zastupitelstvo. Na
pondělí 3. 11. 2014 bylo svoláno ustavující zasedání.
Volbou nového starosty Mgr. Pavla Dominika
skončila má práce ve veřejné funkci starosty.
V říjnovém
zpravodaji
jsem vás
seznámil
s vyhodnocením volebního období 2010 – 2014,
ukončením mé veřejné činnosti a srdečně poděkoval
všem
dobrým
lidem,
spoluobčanům,
spolupracovníkům, členům obecního zastupitelstva,
všem organizacím, firmám, spolkům a všem aktivním
lidem za spolupráci, práci pro veřejnost a pro naši
obec. Blahopřeji zvoleným členům nového obecního
zastupitelstva a zejména těm novým k úspěchu ve
volbách. Přeji svému nástupci a celému novému
obecnímu zastupitelstvu hodně nápaditých myšlenek,
elánu i obětavosti a trpělivosti, ale zejména dobrou
vzájemnou spolupráci se všemi na společném díle,
kterým je všestranný rozvoj života v naší krásné obci
Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián
Vážení spoluobčané,
úvodem Vám děkuji za hlasy, které jste odevzdali
naším kandidátům i mně osobně. Děkuji, ale i těm,
kteří nám hlasy nedali neboť Vaše nedůvěra a nechuť
nás volit je pro nás výzvou a podnětem k další práci.
Děkuji zastupitelům za zvolení starostou obce
Bohuslavice.
Výsledky voleb ukázaly, že většina občanů
souhlasí s nastolenou cestou, kterou se obec ubírá.
Protože jsem v minulých volebních obdobích
pracoval ve vedení obce, je to také moje cesta, na
kterou bych rád navázal v následujícím období jak
v oblasti výstavby a investičních akcí, tak v oblasti
kulturního, společenského a sportovního života.
V měsíci říjnu proběhlo několik významných
událostí. Byly to zejména volby do obecního
zastupitelstva, které se konaly v pátek 10. a v sobotu
11. října. Podrobný rozbor výsledků je na dalších
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V sobotu 18. října se v sále obecního úřadu konalo
vítání nových občánků. Na slavnostní akci přivedli
rodiče 23 dětí. Pěkný kulturní program předvedly
děti z mateřské a základní školy.
Významnou událostí letošního roku je 50. let od
otevření Základní školy. Žáci a učitelé připravili
k tomuto jubileu Den otevřené školy, pro veřejnost
slavnostní akademii. V krásných a vtipných
vystoupeních se představili žáci jednotlivých tříd.
Po akademii se konalo setkání bývalých
zaměstnanců a hostů v prostorách školy. Byla to
velmi pěkná akce, za jejíž přípravu a provedení
patří poděkování všem, kteří se na ní podíleli.
28. října jsme oslavili Den vzniku samostatného
Československého státu, jeden z nejvýznamnějších
státních svátků.
Český rozhlas Ostrava odvysílal relaci o našem
kostele a česká televize natočila přednášku o
Japonsku. Na začátku října připravili hasiči
poslední letošní opékání makrel a v průběhu celého
měsíce pokračovaly fotbalové soutěže.
V listopadu nás čeká další státní svátek – Den
boje za svobodu a demokracii. Zároveň si tento den
připomeneme 25. let od událostí roku 1989, které
přinesly naší zemi svobodu a demokracii.
V závěru měsíce nás čeká tradiční výstava
perníků. Připraví ho Klub perníkářů a uskuteční se
o posledním víkendu 29. - 30. 11. a také v pondělí
1. 12. v sále kulturního domu. V tuto neděli bude
také slavnostně rozsvícen Vánoční strom.
Vážení spoluobčané přeji všem pohodu a zdraví
v následujícím období.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 45. jednání dne 20. 10. 2014
zabývala následujícím programem:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 09/2014, daňové příjmy za 01 – 09/2014, rozpočtové opatření č. 6/2014
4. Schválení záměru pronájmu pozemků ve vlastnictví obce pro zemědělské využití
5. Pronájem místnosti provozovny holičství v Domě služeb
6. Schválení návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Ing. Karlem Veverkou,
Polní 396, 747 19 Bohuslavice a obcí Bohuslavice
7. Prodloužení Servisní smlouvy CODEXIS ONLINE – Obec a prodloužení předplatného CODEXIS ONLINE – profil
OBEC na období od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2016
8. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Bohuslavice za školní rok 2013/2014, navýšení počtu dětí školní družiny, úprava počtu dětí
v MŠ Bohuslavice a odloučeném pracovišti MŠ Závada, úprava provozních hodin v MŠ
9. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu na ul. Poštovní 114
10. Výkon sociálně-právní ochrany dětí, uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Hlučín
11. Stavby
 Projekt „Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace, schválení
smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
 Ozelenění okolí školy v Bohuslavicích, nástup na realizaci 13. 10. 2014
 Rozhodnutí MV GŘ HZS o pořadníku pro přiznání dotace na rekonstrukci CAS 32 Tatra 815, obec Bohuslavice –
3. Náhradník
 Databáze projektů plánovaných v naší obci v letech 2014- 2021
12. Organizační věci:
 Strategický plán obce Bohuslavice na 2014 – 2021
 Informace z 23. Sněmu SOH 2. 10. 2014, zpráva ze studijní cesty do Holandska
 Žádost o převod a pronájem hrobového místa č. 14 z Konráda Štefka na Bronislavu Chmielovou, revokace usnesení
č. 44/43 p) převod hrobu č. 14 z Konráda Štefka na Leonardu Fussovou.
 Převody hrobů č. 314 z Heleny Baslíkové na Jindřicha Plačka, č. 263 z Anselma Lampy na Jindřicha Fuse
 Informace o přípravě ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018, Program
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice 4. 11. 2014
 Kulturní akce, vyhodnocení, plán na 11 a 12/2014
13. Diskuse:
 Pozvánka na oslavu 10. Výročí založení společnosti Develop
 Vydání obecního kalendáře na rok 2015
 Slyšitelnost obecního rozhlasu
 Upozornění na zához výkupu u novostavby rodinného domku
 Ucpaný odpad na hřbitově
 Posekání obecního pozemku na ul. Na Svahu
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Důležité informace
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Bohuslavice, konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků :
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky :
Celkový počet odevzdaných úředních obálek :

1337
811
809

Nově zvolení členové Zastupitelstva obce Bohuslavice na období 2014-2018
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů pro BOHUSLAVICE
1. Mgr. Dominik Pavel
350 hlasů
2. Štefek Antonín
323 hlasů
3. Kotzur Radek
297 hlasů
4. Ing. Kocián Jiří
258 hlasů
Volební strana č. 2 – Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
l. Bc. Matýsková Andrea
247 hlasů
2. Ing. Mokrý Ondřej
212 hlasů
Volební strana č. 3 – Sdružení občanů Bohuslavic
1. Doc. RNDr. Kučera Radek, Ph.D
2. MVDr. Ostárek Martin
3. Ing. Gruň Tomáš

294 hlasů
228 hlasů
216 hlasů

Volební strana č. 4 – Občané – sdružení nezávislých kandidátů
1. Manusch Jan
274 hlasů
2. Lasák Robert
209 hlasů
3. Kubík Petr
173 hlasů
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislýck kandidátů 2014
1. Vitásek Leo
311 hlasů
2. Buhla Daniel
252 hlasů
3. Pašek Lukáš
188 hlasů
Příjmení a jména náhradníků za jednotlivé volební strany ( závorce je uveden počet získaných
hlasů ve volbách)
Volební strana č. 1 (Sdružení nezávislých kandidátů pro BOHUSLAVICE)
Riedel Miroslav (208), Ing. Heiduk Radim (163), Vitásková Kateřina (85), Liška Vít (182), Kocián
Vilém (162), Vitásek Vlastimil (73), Ing. Lampa Jan (125), Vitásek Marek (51), Ing. Hruška Tomáš
(94), Sebrala Martin (119), Liška Alois (119).
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Volební strana č. 2 (KDU-ČSL)
Ing. Balarin Václav (184), Stuchlík Václav (161), Miketa Jan (95), Jiřík Josef (102), Kocurová
Pavlína (54), Ing. Riedel Jakub (110), Stočková Terezie (100), Kocur Roman (101), Herudek Jiří
(85), Kostřeba Jiří (128).
Volební strana č. 3 (Sdružení občanů Bohuslavic)
PhDr. Kozáková Radka, Ph.d. (194), Mgr. Prchalová Gabriela (188), Freisler Martin (119), Bc.
Babicová Karolína (126), Bc. Kocurová Klára (136), Pumprla Petr (175), Ing. Kubíková Zuzana
(158), Ing. Zedníček Ondřej (131), Ing. Tkačíková Veronika (155), Kocurová Marie (122), Eichler
Jiří (99), Kriebel Rudolf (150).
Volební strana č. 4 (Občané - sdružení nezávislých kandidátů)
Šebestíková Anežka (167), Šimoníková Eliška (153), Pašková Renáta (149), Kocurová Simona (62),
Heisig Vít (88), Sněhotová Anna (93), Birtek Libor (68), Vitásková Jana (79), Blokša Antonín
(111), Heiduková Rita (113), Ryš Adam (83), Zajíček David (64).
Volební strana č. 5 (Sdružení nezávislých kandidátů 2014)
Ing. Kubík Radek (152), Vitásková Anna (53), Mokrý Robert (97), Pudichová Edita (102),
Miketová Šárka (87), Štefková Martina (43), Newrzella Robert (118), Richter Jiří (120), Vitásek Jiří
(141), Kocur Marek (93), Hnilková Margit (109), Vitásek Pavel (137).
Karla Krupová

Občané – sdružení nezávislých kandidátů
Zvolení kandidáti do zastupitelstva Obce Bohuslavice „OBČANÉ - sdružení nezávislých
kandidátu" p. Manusch Jan, Lasák Robert a Petr Kubík, děkuji občanům za projevenou důvěru.
Můžeme Vám slíbit, že naše rozhodování bude ke spokojenosti a ku prospěchu občanů a obce
Bohuslavice.
Robert Lasák
Omluva – „Petice občanů“
V říjnovém zpravodaji jsem v článku „Petice občanů“ chybně uvedl jméno zástupkyně petičního
výboru p. Marie Blokšové. Zástupkyni petičního výboru je správně p. Marie Kociánová. Oběma
jmenovaným se omlouvám za chybné zveřejnění a újmu, kterou toto chybné zveřejnění způsobilo.
Ing. Kurt Kocián
Kalendáře na rok 2015
Jak už jsme vás informovali v říjnovém zpravodaji, připravila obec vydání kalendáře na rok 2015.
Původní záměr, že tento kalendář bude vydán v omezeném počtu výtisku a bude určen jen k prodeji
zájemcům, byl změněn. Kalendář jsme nechali zhotovit v počtu 600 ks. Bude roznesen v první
polovině listopadu do každého rodinného domku zdarma. Zbytek bude využit na prezentaci obce a
prodej na obecním úřadu za cenu 65,- Kč.
Ing. Kurt Kocián
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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/.
Oslavili jsme 50. výročí
Ve dnech 23. a 24. října probíhaly pečlivě připravované oslavy výročí naší školy. Přípravy už
v podstatě začaly na jaře loňského školního roku. V podzimních měsících na začátku školního roku
2014/2015 se intenzivně chystaly výstavky fotografií, nejrůznějších materiálů z historie školy,
výstavky kronik školy, výtvarných prací žáků, seznamů učitelů, kteří ve škole v minulosti působili,
výstavky hraček a různých dobových předmětů. V rámci Dne otevřené školy byly k vidění také
učebnice, podle kterých se ve škole kdysi učilo a také nejrůznější učební pomůcky např. z fyziky či
chemie, které se v minulosti používaly. Ve školní družině se mohly zabavit děti v retro-dílničce, v
žákovské kuchyňce nabízely členky Klubu rodičů bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Žáci
si také připravili prezentace z nejrůznějších školních akcí, které měli hosté možnost zhlédnout
v odborných učebnách. Zajímavý byl dokument věnovaný rekonstrukci školy připravený manžely
Ilkovými. Po celý den návštěvníky provázela dobová hudba linoucí se ze školního rozhlasu.
V pátek vystoupili žáci školy v kulturním domě s programem na téma „Škola – základ života“.
Bývalí i současní zaměstnanci školy a další zvaní hosté strávili společný večer v prostorách školy a
tak ukončili dvoudenní oslavy. Žáci si pro všechny hosty připravili malé dárečky, u této příležitosti
byl také zpracován Almanach školy, který mapuje padesát let života školy. Věříme, že se nám
povedlo navodit po oba dny příjemnou atmosféru pro všechny hosty školy, že vás naše šikovné děti
rozesmály a rozezpívaly při svém vystoupení a že jste se tímto způsobem mohli vrátit o několik let
zpět a zavzpomínat si na školní léta. Všem, kteří se na přípravách jakýmkoliv způsobem podíleli,
patří velký dík.
Almanach školy 1964-2014 stále nabízíme k zakoupení v kanceláři ekonomky školy.
Gabriela Prchalová, Mgr.
Výstava halloween dýní
V pátek 31. 10. proběhl v naší škole již 4.
ročník výstavy vydlabaných dýní. Letos se výstavy
zúčastnil rekordní počet 45 žáků. Dýně různých
velikostí, tvarů a ozdobení byly vystaveny ve
vestibulu školy, děti naší školy a školky pak
hlasovaly, která se jim líbí nejvíce. Vyhrála dýně
Viktorie Haburové z 5. tř., na dalších místech se
umístili - sestry Herudkovy, Valérie Haburová,
Julie Vitásková, Tereza Buhlová, Markéta
Prchalová, Markéta Halfarová, Štěpán Vitásek, Jan
Halfar a Karel Freisler. Cenu za nejlepší nápad si
odnesl Albert Vlček ze 4. tř. Žáci byli za své
výrobky odměněni, atmosféru celého dne umocnili
žáci 9 tř. ve strašidelných kostýmech, kteří si pro
ostatní žáky připravili krátký program.
Mgr. Šárka Kupková
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Sběr podzimních plodů v ZŠ
Také letos jsme se s žáky naší školy zapojili do sběru podzimních plodů. Sbíraly se žaludy a
sběrači byli letos opravdu pilní. Sběr probíhal během října a děti s rodiči se překonávali. Už podruhé
jsme se stali opět vítězi v KATEGORII ŽALUDY a nasbírali neuvěřitelných 3200 kilogramů. Tímto
moc děkuji organizátorkám sběru ve škole – Mgr. I. Václavkové a Mgr., Bc. M. Strýčkové a
samozřejmě všem sběračům. Vyhodnocení jednotlivců proběhne ve škole tento týden.

Mgr. Gabriela Prchalová
Pozvání
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice ve
spolupráci se ZO ČSV Vřesina pořádá 20.
listopadu od 16 hod. ve cvičné kuchyni ZŠ KURZ
PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ.
Přihlásit se můžete u p. M. Mikové v knihovně
na
OÚ
nebo v
ředitelně školy
(email:
gabriela.prchalova@zsbohuslavice.cz, tel. 730 897
731). Cena kurzu je 30 Kč, v ceně je drobné
občerstvení.
Zájemci budou seznámeni s přípravou těsta,
polevy, pečením i technikou zdobení perníčků.
Těšíme se na Vaši účast.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Na padesáté výročí naší ZŠ jsme se s dětmi připravovali
pilně od září a to výzdobou naší třetí místnosti, která byla
pořád takovou Popelkou v naší ŠD. Přišli jsme s nápadem
soví místnosti a toho jsme se drželi. Společnými silami jsme
zvládli vyzdobit tuto místnost. Děti předvedly svou
šikovnost, trpělivost a kreativnost a výsledek předčil naše
očekávání. Nejkrásnější je radost v dětských očích z udělané
společné práce.
Ve čtvrtek 23. 10. 2014 jsme měli retro dílničku, kde se
k nám mohli přidat rodiče i prarodiče, tetičky a strejdové.
Vyráběli jsme jehelníčky a bambule, děti se naučily šít a
dospělí si připomněli pracovní činnosti, které dělali v naší
škole.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu

Dobrý den, všem příznivcům fotbalu. Nastal nám listopad a většina soutěží končí, čeká nás
poslední domácí utkání a tak můžeme pomalu bilancovat.
Našemu A se celý podzim relativně daří a až na pár klopýtnutí poctivě sbírá body a
momentálně má na kontě 9 výher a 3 porážky. Tu poslední jsme utrpěli v zatím posledním hraném
kole na hřišti Města Albrechtic a to poměrem 2:1 pro domácí. Tímto výsledkem se na nás soupeř
bodově dotáhnul a momentálně se s námi dělí o druhou příčku. V posledním domácím utkání doma
přivítáme Velké Heraltice a doufáme, že podzimní část zakončíme vítězně.
Rk. Tým

Záp + 0 -

Skóre

Body

PK (Prav)

1.

Krásné Loučky

12

9 2 1

26: 11

29

( 11)

2.

Bohuslavice

12

9 0 3

41: 25

27

( 9)

3.

Město Albrechtice

12

8 3 1

34: 18

27

( 12)

4.

Žimrovice

12

8 0 4

38: 18

24

( 3)

5.

Otice

12

7 1 4

25: 18

22

( 4)

6.

Zlatníky

11

6 1 4

25: 17

19

( 1)

7.

Velké Heraltice

11

6 0 5

30: 17

18

( 3)

8.

SO Bruntál B

12

5 3 4

29: 28

18

( 0)

9.

Chomýž

12

4 2 6

21: 26

14

( -4)

10.

Slavia Opava

12

2 5 5

19: 28

11

( -7)

11.

Chuchelná

12

2 4 6

22: 32

10

( -8)

12.

Úvalno

12

3 0 9

17: 52

9

( -9)

13.

Dolní Moravice

12

1 3 8

22: 36

6

(-12)

14.

Velké Hoštice

12

0 2 10 12: 35

2

(-16)

B mužstvo má před sebou rovněž poslední odložené utkání, a to se soupeřem ze Sudic.
Momentálně se nachází na 3. místě tabulky a v případě výhry, se může posunout o příčku výš, což
by si jistě po bojovných výkonech hráči zasloužili. Tady bych rád vyzdvihl výkon Dalibora Blokši,
který se po delší odmlce vrátil na poslední zápasy podzimní části do branky a předvedl, že určitě
nepatří do fotbalového důchodu.
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

Chlebičov "B"

11

8 2 1 34: 13

26

( 11)

2.

Služovice

11

6 3 2 26: 17

21

( 3)

3.

Bohuslavice "B"

10

5 4 1 24: 17

19

( 4)

4.

Bolatice "B"

11

5 3 3 23: 19

18

( 6)

5.

Sudice

10

5 2 3 36: 24

17

( -1)

6.

Štítina "B"

11

5 2 4 18: 12

17

( -1)

7.

Píšť "B"

10

4 4 2 22: 22

16

( 1)

8.

Strahovice "B"

11

4 3 4 18: 19

15

( 0)

9.

Budišovice

11

2 3 6 20: 27

9

( -6)

10.

Oldřišov "B"

11

2 1 8 20: 36

7

(-11)

11.

Štěpánkovice "B"

11

0 5 6 15: 33

5

(-10)

12.

Dobroslavice

10

0 4 6 14: 31

4

(-14)

PK

(Prav)
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Dorostenci mají už pro podzim splněno. Po postupu do vyšší soutěže ukázali, že se ničeho
nebojí a dokázali, že postup byl zasloužený a že nejsou jen lehkým soustem pro ostatní týmy. Ve
vyrovnané soutěži prohráli pouze dvě utkání a dokázali potrápit nejednoho soupeře. Doufejme, že se
jim v jarní části podaří ještě několik bodů přidat a vylepšit si svou pozici v tabulce, kde se každý
bod počítá.
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

Darkovičky

9

8 1 0 33: 6

25

( 10)

2.

Stěbořice

9

5 2 2 31: 26

17

( 5)

3.

Kobeřice

9

5 1 3 29: 17

16

( 4)

4.

Malé Hoštice

9

4 2 3 18: 16

14

( -1)

5.

Slavkov

9

4 1 4 27: 21

13

( 1)

6.

Pustá Polom

9

4 0 5 25: 33

12

( 0)

7.

Bohuslavice

9

2 5 2 19: 18

11

( -4)

8.

Hať

9

3 2 4 23: 27

11

( -4)

9.

Litultovice

9

1 1 7 16: 34

4

(-11)

10.

Kylešovice

9

1 1 7 11: 34

4

( -8)

PK

(Prav)

Žáci hrají od nové sezony stylem 7+1 což je dáno nedostatečným počtem hráčů v této věkové
kategorii a snahou o lepší zvládnutí fotbalových technik na menším prostoru. Naši chlapci sbírají
cenné zkušenosti na fotbalovém hřišti a střídají úspěchy i zklamání. Při pohledu na tabulku vidíte, že
si drží krásnou 4. příčku a dělají tak radost nám, jejich rodičům, ale především sobě samým, protože
o tom by měl fotbal být.
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

Háj ve Slezsku

7

7 0 0 54: 1

21

( 9)

2.

Bolatice

7

5 0 2 36: 17

15

( 6)

3.

Vřesina

7

5 0 2 30: 13

15

( 3)

4.

Bohuslavice

7

4 0 3 22: 28

12

( 0)

5.

Štěpánkovice

7

3 0 4 40: 39

9

( -3)

6.

Chuchelná

7

2 0 5 19: 26

6

( -3)

7.

Šilheřovice

7

2 0 5 18: 26

6

( -3)

8.

Darkovice

7

0 0 7 4: 73

0

( -9)

PK

(Prav)

Jak jste se mohli dočíst podzim byl pro nás úspěšný a naše týmy se drží v horních polovinách
tabulky nebo k nim alespoň v případě dorostu nemají daleko. Tak bych jim chtěl touto cestou popřát
mnoho sportovních úspěchu do dalších sportovních zápolení. Zároveň bych chtěl zde poděkovat
všem, kteří se podílejí na chodu sportovního klubu. Ať už hráčům za reprezentaci, tak všem kteří se
starají o areál, funkcionářům a v neposlední řadě také všem, kteří na fotbal v naší obci chodí a
podporují nás.
Ivo Dominik
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Tadeáš Kriebel dvanáctým juniorem na světě!
Mezinárodní šachový mistr Tadeáš Kriebel úspěšně reprezentoval
Českou republiku na Mistrovství světa juniorů 2014 v indickém Puné.
S osmi a půl získanými body mu patří 12. příčka konečného pořadí.
Ke splnění normy šachového velmistra mu scházelo půl bodu.
Tadeáš v turnaji podal vyrovnaný a přesvědčivý výkon. Dokázal
skórovat s daleko silnějšími hráči např. s druhým nasazeným
holandským velmistrem Van Kampenem nebo pátým velkým polským
talentem Dudou a jeho 12. místo je dozajista jedním z největších
úspěchů českého mládežnického šachu poslední doby.
Jak cestuje mladý šachista do exotické Indie?
Cesta byla daleká a dlouhá. Z Bohuslavic jsem vyjel ve čtvrtek v osmnáct hodin do Ostravy na vlak
směr Praha, pak letecky do Zurichu, tam přestup směrem na Bombaj a na to ještě čtyři hodiny
taxíkem do Puné. Do postele jsem ulehl v sobotu ve tři ráno. Docela rád.
Jaké byly hrací podmínky?
Řekl bych, že velmi příjemní pořadatelé vytvořili velmi příjemné prostředí pro šachy. Ubytování
jsme byli v pětihvězdičkovém hotelu, kde se také hrálo v klimatizovaném sále. Každý den
vycházelo obšírné zpravodajství v místním tisku a díky remíze s velmi mladým indickým talentem
se o České republice a také o mě dočetlo několik miliónů místních obyvatel.
Kolik trenérů ti pomáhalo?
Přímo na místě ani jeden. To si mohli dovolit např. jen rusové, indové, číňané a dokonce i poláci.
Na trenéra a zároveň i pomocníka, který by se mnou strávil tři týdny na cestách na Šachové svazu
peníze prozatím nejsou. Řešili jsme to každodenní komunikací pomocí internetu. V týmu pracovali
čtyři lidé.
Byl během turnaje prostor na poznávání okolí?
Abych se přiznal, ani se mi moc nechtělo vláčet se někde ve třicetistupňovém vedru. Ve volném dnu
jsem podnikl, oblečen v triku s logem Bohuslavic, s dalšími juniory krátký výlet do místní pevnosti.
Samotné město je ovšem městem obrovských sociálních rozdílů, což bylo vidět na každém kroku.
Klasická otázka - co strava?
Nic evropského, jen samé místní speciality. Trochu nezvyk pro chuťové buňky i zažívací trakt, ale
probiotika koupená v dolnobenešovské lékárně mě uchránila před nejhorším.
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A plány do budoucna?
Budu se snažit konečně urvat první normu velmistra teď v listopadu v Polsku, do vánoc stihnu
ligové soutěže a na jaře, v březnu, budu chtít obhájit na domácím šampionátu titul juniorského
mistra do 20 let a tak získat letenku do sibiřského Chanty-Mansijsku na své další mistrovství světa
juniorů. A věřím, že Moravskoslezský kraj, který mi poskytl na letošní mistrovství grand, mi i
nadále zachová přízeň.
Leo Vitásek
TFA – nejtvrdší hasič přežije
(z anglického The Toughest Firefigther Alive)
Co to je? Extrémní disciplína hasičského sportu.
Hasič v plné zbroji s dýchacím přístrojem plní na
trati závodu úkoly, které simulují zásahovou činnost.
Roztahování a sbalení hadic, přenášení 50 kg závaží,
přesun raněného = figurína 80 – 100 kg, rozrušení
překážky 10 kg kladivem, většinou 100 úderů,
vytažení závaží na lešení, překonání bariery vysoké
2 nebo 3 m. Tady normální soutěž končí. Ale pozor,
jsou soutěže, např. Moravskoslezský pohár, Český
pohár, kdy již notně znaveného hasiče čeká krutý
test. Výběh někam hodně vysoko, např. na hráz
Slezské harty, vysokou pec v Ostravě, na
Štramberskou trůbu, na skokanský můstek Harrachovský mamut atd. Do cíle závodník dobíha na
pokraji fyzických a psychických sil. O náročnosti soutěže svědčí přítomnost zdravotnické služby
s připravenými defibrilátory.
Soutěžní družstvo JSDH Bohuslavice ve složení David Pašek, Jiří Vitásek, Adam Ryš, David
Zajíček se v průběhu letošní sezony zúčastnilo kompletního seriálu závodů TFA „O pohár ředitele
HZSMSK“ (moravskoslezský pohár), některých závodů Českého poháru, a lokáních závodů, např.
v Hati, Dolním Benešově, Ludgeřovicích, Karviné, Stonavě, Petřvaldě, Větřkovicích, Světlé hoře.
Výbornými výsledky si dva naši borci vybojovali nominaci do pětičleného krajského výběru, který
reprezentoval na Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v TFA 4. října ve Štramberku.
Kdo byli ti dva výtečníci? Adam Ryš v kategorii nad 40 let (nejstarší závodník, 50 let), David Pašek
v kategorii do 40 let (nejmladší účastník, 17 let). Reprezentace Moravskoslezského kraje vybojovala
krásné 3. místo v soutěži družstev a Adam Ryš nádherné 2. místo v kategorii nad 40 let. Dva krásné
poháry již vévodí na čestném místě v naší hasičské zbrojnici.
Za těmito výkony stojí hodiny dřiny, osobního nasazení, podpora rodičů, manželek a samozřejmě
vedení našeho Sboru dobrovolných hasičů.
Nezbývá než popřát našim borcům hodně sil a zdraví do další sezony a věřit, že dobyté pozice
minimálně udrží.
Bližší informace získáte na www stránkách Bohuslavických hasičů a ve sportovní rubrice
www.pozary.cz
Adam Ryš
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ČT AUTHOR CUP – 19. ročník
Podzimní cyklistickou sezonu završil jako
jediný reprezentant obce Bohuslavice Petr
Češla svou první účasti na prestižním
devatenáctém ročníku závodu na horských
kolech ČT AUTHOR CUP na trati 63 km,
který se konal v sobotu 11. 10. 2014 v
Jizerských horách.
Po dlouhé a náročné páteční cestě s
počátečním blouděním jsme dojeli do obce
Josefův důl. Na náměstíčku již probíhaly v
plném proudu přípravy na očekávaný sobotní
závod horských kol. Mile nás překvapilo
ubytování v horské chatě Bludička a po
ubytování jsme se vydali vyzvednout startovací číslo. Registrace závodníku probíhala v bývalé
základní škole v Josefově dole, kde každý účastník obdržel startovací číslo s čipem, památeční
tričko na závod a reklamní předměty od sponzorů závodu.
Po vydatné sobotní snídani jsme se vydali na náměstí, kde měl proběhnout start závodu. Průběh
startu byl rozčleněn do šesti vln podle výkonnosti z předešlých ročníků jednotlivých závodníků s
časovým rozestupem 3 minut. Závodit bylo možné v pěti mužských a čtyřech ženských kategoriích
a samozřejmě i v týmech. Samotný start byl naplánován na 10:00 h, Petr Č. startoval v páté vlně. Po
startovním výstřelu a přejetí startovní čáry následovala kilometrová rovinka po asfaltové cestě a
ihned na začátku trasy závodníky čekal snad nejtěžší úsek závodu v podobě 13 km strmého kopce k
vodní nádrži Josefův důl, který leží v nadmořské výšce 1546 m, následovala trasa převážně v
lesních úsecích se střídáním rovinek s kopci.
V průběhu závodu došlo u závodníků k mnoha defektům na kolech a došlo k lehkým až těžkým
úrazům. Bohužel reprezentant Petr Češla se nevyhnul komplikaci v podobě zaklíněného řetězu mezi
zadním ozubením a rámem kola cca kilometr před cílem. I přes technickou komplikaci, kterou za
krátkou chvíli vyřešil, dojel do cíle s úsměvem a radostí ze zdárně dokončeného závodu.
Závodu na horských kolech ČT AUTHOR CUP se zúčastnilo přes 3500 cyklistických nadšenců a
Petr Češla se startovním číslem 2215 se umístil na celkovém krásném 1277 místě s časem 02:55:57.
Závod MTB – 9. ročník „Plesenská stezka 2014“
I přes nepřízenivé počasí se v sobotu dne 4. 10. 2014 konal již 9. ročník závodu MTB „Plesenská
stezska 2014.“ Start se uskutečnil z prostor hřiště Sokola Plesná na Žižkově, které sloužilo jako
zázemí celého závodu.
Díky vydatnému nočnímu dešti se jel těžký závod v převážně bahnitém terénu, z části po
asfaltových silnicích a cyklostezskách, šotolinových polních a lesních cestách. Po odstartování
závodu se účastníci vydali starou cestou na Žižkov, kolem Koliby a po cyklostezce směr Martinov,
následovala trasa podél Opavice k loděnici, průjezd pod mostem Děhylov-Hlučín a podél řeky
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Opavice (jednalo se o nejnáročnější úsek celého závodu) se zamířilo na osadu Rybárna. Dále
následoval průjezd Dobroslavicemi.
„Bohužel ve směru k bývalému koupališti v Plesné jsem se já i pár dalších závodníků nevyhnul
menšímu karambolu při sjíždění kopce, kdy jsme i přes brždění na mokrém povrchu skončili v
ostružinách, následně nás čekal už jen dojezd do vytouženého cíle u hřiště Sokola Plesná, kde pro
závodníky byl připraven teplý čaj s klobáskou.“
Přes náročnost terénu o celkové délce 21 km, se Petr Češla umístil v kategorii Muži 30 – 39 let s
časem 01:06:26 na pěkném 131 místě.
Závodu se zúčastnilo cca 308 nadšených závodníků.
Jana Štěpánková
JK Voltiž Albertovec - Světové jezdecké hry Normandie 2014
Albertovská seniorská skupina (Jana Bartoňková, Bára Komárková, Kateřina Grygarová,
Kateřina Kocurová, Vanessa Krištofová, Veronika Lischková z Bohuslavic) vybojovala 5. září na
Světových jezdeckých hrách v Normandii krásné 11 místo.
Záznam finálových jízd: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10960658163-svetove-jezdeckehry-2014-francie/214471291219612-11-den/video/
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Úspěšná premiéra na Čeladné
Poslední závody před Mistrovstvím České republiky pořádal oddíl Drago na Čeladné. Na
Rubikonovi, kterého lonžovala Andrea Videnková cvičila jako obvykle i juniorská skupina z
Albertovce. Po povinné sestavě sice byla skupina třetí, ale velice povedenou bojovnou volnou
sestavou si o příčku polepšila. Skupina cvičila ve složení: Vitásková Gabriela z Bohuslavic, Stříbná
Nela, Grygarová Kateřina, Kupcová Kristýna, Kubíková Lucie a Konečný David. Rubikon byl
ohodnocen jako nejlepší skupinový kůň těchto závodů.
Mistrovství ČR na Albertovci
O obrovský úspěch se pro Albertovské postaraly naše nejmladší jednotlivkyně soutěžící v
kategorii junior B. V konkurenci 13 voltižérek si po 4 velice povedených sestavách (z nichž obě
volné byly zakončené saltem) vybojovala titul Mistryně ČR Vanessa Krištofová. Díky velice
povedeným především volným sestavám zůstalo i stříbro doma – postarala se o něj Nela Stříbná.
Do finále obě postoupily a medaile získaly na Aquarisovi, kterého lonžoval Ladislav Menšík.
V kategorii jednotliveckých žen A jsme také měli svá želízka v ohni. Trošku zklamáním bylo
konečné druhé místo Kateřiny Grygarové, která po sobotě byla ve vedení celé soutěže. Do finále
postoupila na Unikátovi, kterého lonžovala Andrea Videnková. V tetéž kategorii jsme pro
Albertovec vybojovali i bronzovou medaili. Zasloužila se o ni především kvalitními povinnými
sestavami Kateřina Kocurová, kterou Ladislav Menšík lonžoval na koni Aquaris. Titul mistryně ČR
vybojovala Frenštátská Weronika Schönwaldová s lonžérem Ondřejem Svobodou a koněm
Laudatio.
Stříbrnou medaili jsme získali i v kategorii seniorských žen, zasloužila se o ni i přes nepříliš
povedenou technickou sestavu Bára Komárková, koněm byl opět Unikát a jeho lonžerka Andrea
Videnková. Titul mistryně ČR si do Drásova odvezla na Landarovi cvičící Jana Bartoňková.
Bronzovou mediali získala Kateřina Dušková z Chomutova na koni Grand Arot s lonžerkou
Fartákovou Klárou.
Bohužel až bramborová medaile zůstala na jinak celý rok dobře cvičící juniorskou skupinu. Po
povinné sestavě sice obsadila 3. pozici, bohužel sobotní volná sestava se výrazně nepovedla a ani
nedělní sestava se neobešla bez chyb. Alespoň ocenění pro nejlepšího skupinového koně zůstalo
doma, díky Rubikonovi, na kterém skupina cvičila. Lonžerkou skupiny byla Andrea Videnková,
skupina cvičila ve složení: Vitásková Gabriela, Stříbná Nela, Lischková Veronika, Kubíková Lucie,
Kupcová Kristýna a Krištofová Vanessa. Skupiny vyhrál Frenštát (Largo, lonžerka Holinková
Lenka) před Tlumačovem (kůň Paegas, lonžerka Libuše Hablovičová, s kterým za zraněnou
cvičenku zaskakovala naše Kateřina Grygarová) a třetí příčku si s náskokem 1 setiny před našima
odnesli Drásovští (kůň Cantarella, lonžerka Petra Cinerová).
Seniorská skupina z Albertovce měla být původně sloučena s juniorskými skupinami, nicméně
nechali boj juniorům a svou sestavu předvedli pouze exhibičně.
Záznam
MČR
Albertovec:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150302913jezdectvi/414232404000023-m-cr-ve-voltizi-2014-albertovec/
Všem gratulujeme, Martin Lischka
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Náboženský život – sčítání věřících 2014
V neděli 12. 10. 2014 se uskutečnilo v naší farnosti sčítání věřících. Účastníkům bohoslužeb byly rozdány lístky, na
kterých mohli jednoduchou formou zatrhnout potřebné údaje o své osobě. Výsledky byly sečteny do tabulek. Pro srovnání
ještě otiskujeme výsledky ze sčítání věřících v roce 2009.
Bělá
Roky
Muži Ženy Celkově
Bohuslavice
Roky
Muži Ženy Celkově
0–9
3
6
9
0–9
21
25
46
10 – 19
6
16
22
10 – 19
26
35
61
20 – 29
4
3
7
20 – 29
20
23
43
30 – 39
3
11
14
30 – 39
40 – 49
6
10
16
16
24
40
50
–
59
8
17
25
40 – 49
37
36
73
50 – 59
60 – 69
6
18
24
33
56
89
60 – 69
70 – 79
8
21
29
25
57
82
80 - 89
2
7
9
70 – 79
24
37
61
90 - 99
0
1
1
80 - 89
13
20
33
90 - 99
0
1
1
Celkově
46
110
156
Celkově
215
314
529

Roky
0–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 - 89
90 - 99
Celkově

Závada
Muži Ženy
4
6
10
8
3
7
9
4
4
10
6
15
8
16
4
15
1
9
0
1
49
91

Celkově
10
18
10
13
14
21
24
19
10
1
140

Údaje ze sčítání lidu 2011.
O tom, že lidé žijící na území Hlučínska jsou věřící je
všeobecně známo. Podle sčítání lidu z roku 2011 se
přihlásilo k víře 46,7 % obyvatel na Hlučínsku. Hodnota pro
celou ČR je 20,8 % a pro Moravskoslezský kraj 26 %. A
jaké byly výsledky v naší obci v roce 2011 podle
náboženské víry?
Z celkového počtu 1621 obyvatel (814 mužů; 807 žen)
bylo věřících hlásících se k církvi, náboženské společnosti
907 (434 mužů; 473 žen) t. j. 55,95 %, z toho Církev
římskokatolická 829 (392 mužů; 437 žen) Církev husitská 1
(0 mužů; 1 žena), věřících nehlásících se k žádné církvi ani
náboženské společnosti 49 (29 mužů; 20 žen). Bez
náboženské víry bylo sečteno 71 obyvatel (44 mužů; 27
žen). Údaje o víře neuvedlo v naší obci 594 obyvatel (307
mužů; 287 žen).

Celá farnost /Bohuslavice, Závada, Bělá/
Roky
Muži
Ženy
Celkově
0–9
28
37
65
10 – 19
42
59
101
20 – 29
27
33
60
30 – 39
28
39
67
40 – 49
47
56
103
50 – 59
47
88
135
60 – 69
39
91
130
70 – 79
36
73
109
80 - 89
26
36
62
90 - 99
0
3
3
Celkově
320
515
835

Výsledky sčítání věřících v roce 2009
Roky
Bohuslavice Bělá Závada Celá
farnost
0–9
47
13
19
79
10 – 19
84
21
19
124
20 – 29
39
14
13
66
30 – 39
89
14
17
120
40 – 49
75
29
19
123
50 – 59
82
35
25
142
60 – 69
78
40
22
140
70 – 79
66
24
22
112
80 - 100
23
5
2
30
Celkově
583
195
158
936
Rozdíl mezi
rokem
- 54
-39
-18
-101
2014 a 2009
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci listopadu 2014
Dihel Arnošt
Kocurová Anna
Děkánková Anna
Heisigová Anna
Krieblová Anastázie
Hruška Hubert
Breuerová Hildegarda
Mokrá Zdeňka

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