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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli, a první měsíc roku 2015 je
minulostí. Co všechno nám přinesl?
Druhou lednovou sobotu prošli naší obcí
skupinky koledníků. V průběhu Tříkrálové
sbírky 2015 nám vinšovali štěstí, zdraví, dlouhá
léta a prosili o koledu. Je krásné, že v naší obci
neprosili marně. Opět se ukázalo Vaše otevřené
srdce a štědrost. Při sbírce se vybralo téměř
88 tis. Kč, což je o několik tisíc více než
v loňském roce. Vybrané peníze zůstanou z větší
části pro Charitu Hlučín a poslouží ke
zkvalitnění a rozšíření péče a služeb i pro naše
občany. Všem dárcům velmi děkuji.
Leden je chladným, ale pro mnohé bujarým
měsícem, protože probíhá plesová sezóna. Také
v našem kulturním domě již proběhlo několik
plesů. Pro dospělé to byl tradičně velmi vydařený
Ples zahrádkářů a neméně oblíbený Myslivecký
ples, který navštěvuje také mnoho hostů z okolí.
Děti ze školy si zaplesaly na Maškarním reji,
pořádaném klubem rodičů Bublina. Pořadatelům
zmíněných kulturních akcí patří velký dík za
obětavost a práci pro spoluobčany.
V mém minulém zaměstnání patřil závěr ledna
k nejnáročnějším obdobím, protože končilo první
pololetí školního roku. Také žáci naší školy
obdrželi vysvědčení, kterým uzavřeli svůj
pololetní účet. Dětem přeji úspěchy ve škole i při
realizaci svých snů. Rodičům pak radost ze
svých potomků, ale také trpělivost a důvěru ve
své děti. Na druhé straně jste zodpovědní za
jejich výchovu, tak nezapomeňte na biblické
„Kdo šetří metlu svou, nenávidí syna svého“.

První lednovou sobotu se v obřadní síni obecního
domu konala výroční členská schůze Sboru
dobrovolných hasičů Bohuslavice. Na schůzi
zhodnotili práci za minulý rok a zvolili nový
výbor. Po dlouhých dvaceti letech ukončil
působení ve funkci starosty sboru pan Robert
Lasák. Za dlouholetou službu veřejnosti mu velmi
děkuji.
Několik soutěžních utkání sehráli hokejisté
našeho klubu HC Buldoci Bohuslavice. Poslední
lednovou sobotu se konal v tělocvičně turnaj
v badmintonu.
Po oblevě v začátku roku přišla ve druhé polovině
ledna sněhová nadílka, která potěšila zejména
děti. Po prosincovém bruslení se mohly věnovat i
sáňkování, bobování, lyžování a dalším hrám ve
sněhu. Nám dospělým přináší sníh mnohdy
starosti, ale sníh k zimě patří, takže povznesme se
nad malichernosti a pokochejme se krásnými
„panoramaty“ zasněžené krajiny.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce
3. jednání rady obce Bohuslavice 19. 1. 2015
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala tyto body.
Vývoj daňových příjmů v roce 2014.
Studii dokumentace „Oprava interiéru KD“.
Nabídku Ing. Hiltavského a Ing. Riedla na vypracování stavební dokumentace.
Žádost pana Josefa Cába o ukončení nájmu v obecním bytě k 31. 1. 2015.
Žádost pana Jana Stočka o opravu MK Na Svahu.
Žádost o pokácení stromů v areálu SK Bohuslavice.
Nabídku pana Jana Manusche na prodej parcely p. č. 2179, na kterém je chodník, obci.
Žádost Terezy Hruškové a Jakuba Fichny o přemostění Bohuslavského potoka z MK Sluneční.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 mezi obcí Bohuslavice a
ARRIVA a. s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2015.
Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2015.
Informace o podmínkách pronájmu obřadní síně.
Schválila:
Podání žádosti o vykácení stromů na Chuchelnické.
Žádost pana Davida Kaspara o pronájem sálu KD pro taneční lekce.
Žádost pana Václava Pflegera o povolení hostování lunaparku na Anenských slavnostech.
Smlouvu o poskytnutí dotace Charitě Hlučín.
Smlouvu o darování techniky na dovybavení jednotky SDH Bohuslavice.
Smlouvy na pronájem hrobových míst dle přílohy č. 5.
Komisi na přípravu SPRO na období 2015 – 2020.
Přijetí 4 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce.
Nákup programu KEO pro vedení účetnictví.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

3. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat v úterý 24. 2. 2015 v 18.00 v obřadní síni
obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Obecní dům - obřadní síň
Informujeme občany o možnosti pronájmu obřadní síně obecního domu k pořádání soukromých
slavnostních akcí. Síň je možné pronajmout zejména na víkendové dny, protože v průběhu
pracovního týdne zde probíhají stále akce. Doporučená kapacita do 45 osob. K dispozici je malá
kuchyňka (příprava teplých nápojů, ohřev menšího množství jídla) a klubovna vhodná k uskladnění
materiálu. Je zde možné zapůjčit kuchyňské nádobí. Cena za jednu hodinu je 150,-Kč bez DPH
(181,50 Kč s DPH).
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Kulturní dům Bohuslavice
Jednou z investičních akcí na nejbližší roky je obnova interiéru kulturního domu. Obec připravuje
žádost o dotaci na tuto stavbu. Bohužel v současnosti nemáme téměř žádné informace o termínech.
Podle získaných informací by výzva měla být vypsána v měsíci březnu 2015. Teprve pak budeme
znát bližší termíny. Jsem si vědom komplikací, které by mohly vzniknout občanům, kteří si
zamluvili sál nebo obecní banketku na letošní rok, a budeme se snažit nenarušit objednané akce. O
postupu přípravy akce a hlavně o termínech budete informováni prostřednictvím zpravodaje a
internetu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Informace k vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
Obecní úřad bude rozesílat vyúčtování za vodné a stočné za rok 2014 těm odběratelům, kteří mají
nedoplatek. Vyúčtování za rok 2014 je rozděleno na dvě části.
Na jednom dokladu je poplatek za vodoměr, který činí 80,- Kč vč. DPH 21 % a na druhém dokladu
je vyúčtována skutečná spotřeba vody a odvádění odpadních vod s 15 % DPH. Na dokladu je rovněž
odečtena zaplacená záloha.
Při úhradě nedoplatku bankovním převodem zašlete jednou částkou – sečtěte platbu za vodoměr +
za vodné a stočné.
Odběratelé, kteří neobdrží vyúčtování, mají na vodném a stočném za rok 2014 přeplatek, který je
vyplácen v hotovosti na obecním úřadě. Žádáme proto odběratelé, kteří neobdrželi vyúčtování, aby
se dostavili na obecní úřad (nejlépe v úřední dny – pondělí a středa) k vyplacení přeplatku. Zároveň
odběratelé obdrží konečnou fakturu za vodné a stočné za rok 2014.
Poplatek ze psů
Držitelům psů připomínáme jejich povinnost uhradit do 31. 3. 2015 místní poplatek ze psů pro rok
2015. Poplatek činí 100,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího psa téhož poplatníka 150,- Kč.
Platí se za psa staršího 3 měsíců. V případě nového psa je nutno dostavit se na obecní úřad a vyplnit
přihlášku, držitel psa obdrží známku pro psa. V případě platby poplatku bankovním převodem,
uvádějte jako variabilní symbol – číslo popisné, do poznámky pak uveďte, že se jedná o poplatek za
psa. Číslo účtu pro zasílání plateb je: 1847340339/0800.
Jana Janošová, tel. 553659064
SDH – Výroční valná hromada
Dne 3. 1. 2015 se uskutečnila v sále Obecního domu Výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů v Bohuslavicích. Valné hromady se zúčastnilo 59 členů z celkového počtu 94 a s hlasem
rozhodujících 42 členů, starosta obce Mgr. Pavel Dominik a zástupce 12 okrsku p. Lukáš Pěcháček.
Na Valné hromadě byly přednesené zprávy o činnosti hasičů, velitele zásahové jednotky, vedoucího
mládeže, vedoucího soutěžních družstev a zpráva o činnosti skupiny hasičů při soutěžích TFA železný hasič.
Zároveň proběhla volba nového výboru na volební období 2015 - 2020, kde byl za starostu zvolen
Antonín Blokša, členové výboru Robert Lasák, Anežka šebestíková, Jan Manusch, Anna Sněhotová,
Petr Kubík, Petr Borzutcký, Jarmila Blokšová, Milan Steffek, Zdeněk Tomíček, David Vitásek,
David Zajíček, Petr češla.
Do revizní komise byli zvolení Jana Vitásková, Monika Steffková a Ing. Adam Ryš.
Chtěl bych poděkovat p. Gerhardu Bočkovi, Heinzu Blokšovi a Janu Stočkovi za jejich dlouholetou
aktivní činnost ve výboru SDH. Poděkování taktéž naleží p. Robertu Lasákovi za jeho 20ti letou
činnost starosty hasičů v Bohuslavicích.
Také děkují všem občanům a příznivcům hasičů za podporu, kterou nám prokázali a těším se na
další spolupráci v následujícím období.
Antonín Blokša, starosta SDH v Bohuslavicích
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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/.
Třída
1.

Hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí šk. roku 2014/2015
Počet
Vyznamenání
Prospěli
Neprospěli
Průměr třídy
(CH/D)
(CH/D)
(CH/D)
(CH/D)
28 (11+17)
1,00

2.

25 (12+13)

25 (12+13)

3.

25 (10+5)

23 (8+15)

2 (2+0)

1,25

4.

26 (17+9)

20 (12+8)

6 (5+1)

1,35

5.

17 (9+8)

8

9 (5+4)

1,56

1.-5.

121 (56+65)

104

17

1,25

6.

23 (10+13)

9 (1+8)

14 (9+5)

1,71

7.

16 (9+7)

9 (4+5)

7 (5+2)

1,62

8.

12 (8+4)

3 (1+2)

9 (7+2)

2,01

9.

19

8 (2+6)

10 (5+5)

6.- 9.

70 (35+35)

29

40

1,75

1.- 9.

191 (91+100)

129

57

1,50

(8+11)

(4+4)

1,09

1(1+0)

1,64

V 1. pololetí bylo uděleno:
2 snížený stupeň z chování
39 pochval

8 důtek třídního učitele

14 napomenutí třídního učitele

6 důtky ředitelky školy

Všem vyznamenaným a pochváleným žákům blahopřeji, do dalšího pololetí přeji žákům i kolegům
mnoho úspěchů.
Pololetní prázdniny letos připadly na pátek 31. 1. 2015, prázdniny jarní - od 9. 2. do 13. 2. 2015.
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Výukový program
Žáci 7. třídy se ve čtvrtek 8. ledna 2015 zúčastnili v areálu
Dolních Vítkovic v Ostravě výuky moderní metodou
LARP. První skupinka žáků si zahrála hru na kosmické
lodi ESA Holy a představovali členy palubní posádky. Pro
splnění zadaného úkolu museli žáci provést chemickou
reakci, aby se mohli vrátit na Zemi. Žáci opravili loď
(k tomu použili informace, které dostali na začátku hry) a
zdárně se z Vesmíru vrátili na Zem. Druhá skupinka si
mezitím prohlédla interaktivní výstavu ve Světě techniky.
Po 3 hodinách hry a prohlídky obdrželi žáci svačinu a poté
se vyměnili. Doprava, vstupné a občerstvení bylo hrazeno
z projektu Moravskoslezského kraje NatTech „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Moravskoslezském kraji“. Žákům se tento netradičně strávený den velmi líbil.
Žáci 6. třídy se ve středu 22. ledna
2015
v Dolních
Vítkovicích
seznámili s projektem Roboti ve
službách lidstva. Velmi poučný
výukový program žáky zaujal na
celé dopoledne. V první části
projektu
se
žáci
seznámili
s historií,
obsahem
robotiky,
s robotickou paží a jejím významem v lékařství, biologii a astronomii. Po
svačince měli žáci za úkol ze stavebnice LEGO postavit funkčního
robota, který plnil příkazy žáků. Také navštívili expozici ve Velkém světě
techniky.
Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Zuzana Prokšová
Žáci napsali:
 Nejhezčí věcí v Dolních Vítkovicích je muzeum Velký svět techniky. Ještě před koncem roku
2014 muzeum navštívilo 800 000 návštěvníků. Pokud nevíte, kam jet na výlet, tak toto je
skvělá příležitost. Eliška Newrzellová 6. třída
 Dne čtvrtek 8.1. jsme jeli do Dolních Vítkovic na exkurzi. Rozdělili jsme se na kluky a
holky. Holky šly na hru a my jsme šli do budovy s názvem Svět techniky. Budova byla
rozdělena do několika sekcí. Bylo tam plno zajímavých věcí a pochopili jsme jak fungují
různé fyzikální zákony. Potom jsme šli do kina. Byl to film o zvířatech a přitom nám paní
učitelka usnula. Následně jsme se vyměnili s holkami. Dostali jsme tam bagety a pití. Poté,
co jsme dojedli jsme šli hrát hru. Byli jsme posádkou těžební vesmírné lodi ESSA Holy.
Potřebovali jsme doletět na Zemi, a proto jsme řešili různé problémy. Nakonec jsme šťastně
doletěli na Zemi. Bylo to super. Jan Sturz 7. třída
 Se svou třídou jsme byli na výukovém programu v Dolních Vítkovicích. Měli jsme
přednášky, vyráběli jsme roboty a pak jsme byli se podívat na výstavu. Výstava se mi moc
líbila, bylo tam hodně zajímavých věcí. Matyáš Holeček
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Maškarní rej dětí ZŠ Bohuslavice se opět vydařil
Opět po roce se sál kulturního domu zaplnil
dětmi i dospělými, kteří se přišli v neděli 18.
ledna pobavit na Maškarní rej dětí.
Na parketu se i letos objevila řada zajímavých
masek, které si mohli hosté prohlédnout hned na
úvod bálu, kdy se děti na pódiu vystřídaly po
jednotlivých třídách. V každé třídě vyhodnotila
porota tři nejzajímavější masky a nutno říct, že
to měla opravdu velice těžké. Výherci obdrželi
dětský šampus a ti, co neměli štěstí, pak sladkou
odměnu. Vyhodnoceny byly opět i tři
nejpočetněji zastoupené třídy v maskách: na 3.
místě se umístila 4. třída s účastí 65 %, na 2. místě 9. třída s účastí 74 % a na 1. místě pak třída 8. se
100 % účastí. Všechny tři třídy byly odměněny a to dortem z Cukrárny u Fusů, zásilkou čerstvých
pizz z pekařství Azpek Bolatice a finanční odměnou ve výši 500,- Kč do třídního fondu, kterou
věnoval Klub rodičů Bublina.
Po celou dobu se starali o zábavu klauni Bedřich Voháňka a Alois Vemeno, kteří skvěle bavili
především děti, ale v rámci her a zábavy si přišli na své i dospělí. Na závěr proběhlo losování dvou
tombol a snad každý, kdo si zakoupil los či vstupenku, si nakonec odnesl domů i nějakou malou
cenu pro radost.
Závěrem bych ráda poděkovala všem sponzorům – obci Bohuslavice za finanční dotaci a hodnotné
dárky do tomboly, pekařství Azpek Bolatice za sponzorský dar ve formě čerstvých pizz, cukrárně u
Fusů za dorty pro žáky i do tomboly, firmě Canis Prosper za hodnotný dárek do tomboly, firmě Klia
za velkou krabici dárků do tomboly, firmě UnásdomaStudio za dárky do tomboly a samozřejmě
všem rodičům a učitelům za velice krásné dárky do obou tombol. Výnos z maškarního plesu bude
opět použit pro potřeby Základní školy v Bohuslavicích.
Za Klub rodičů Bublina, Eva Ilková

Knihovna
Informace pro čtenáře – poplatky na rok 2015 zůstávají stejné jako v loňském roce:
Dospělí – 50,- Kč, děti, studenti a důchodci 20,- Kč /celý rok. Žádám o uhrazení poplatku nejpozději
do 31. 3. 2015.
Knihovna se i letos zapojí do projektu „Čtení pomáhá“- cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí a
pomoci druhým. Seznam knih je rozdělen do tří kategorií podle věku čtenářů. Po přečtení některé
z knih, odpovíte na pár otázek a získáte 50 Kč, které věnujete na jeden z nominovaných
dobročinných projektů. Více informaci na adrese: www.ctenipomaha.cz, nebo se můžete
zaregistrovat v místní knihovně.
Marie Miková
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. 1. 2015 koledovalo jedenáct skupinek tří králů za doprovodu dospělé osoby
v Bohuslavicích pro Tříkrálovou sbírku. Koledování bylo velmi úspěšné. Za radostné
poselství lásky, pokoje a míru do jednotlivých domácností, potvrzeného nápisem K+M+B
2015, dostali finanční obnos. Bohuslavičtí občané otevřeli své domovy a svá srdce a byli ke
koledníkům velmi štědří.
Sbírka v Bohuslavicích vynesla 87.866,- Kč, což je více oproti loňsku, kdy se vybralo
81.980,- Kč.
Všem dárcům patří upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Příjmení a jméno

Číslo pokladničky

Částka

Anna Kocurová

2306

9.340,-

Jana Janošová

2304

8.130,- + 10 eur

Edita Pudichová

2307

9.866,- + 5 centů

Markéta Freislerová

2309

5.950,-

Eva Ilková

2308

6.330,-

Karin Herudková

2301

9.450,-

Daniela Buriánová

2305

6.530,-

Jiří Vitásek

2311

4.970,-

Jana Vitásková

2310

8.140,-

Lucie Cyrusová

2302

9.120,-

Jan Janoš

2303

10.040,-

CELKEM

87.866,-
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Tříkrálová sbírka 2015 – Celkové výsledky dle obcí
vykoledovaná
částka

OBEC
Antošovice

13 193 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh

116 106 Kč

OBEC
Kravaře
Kouty

vykoledovaná
částka

Kravaře-

214 061 Kč

Bělá

18 273 Kč

Ludgeřovice

Hlučín - Bobrovníky

39 941 Kč

Markvartovice

50 987 Kč

Bohuslavice

87 866 Kč

Píšť

71 018 Kč

Rohov

27 180 Kč

Strahovice

41 668 Kč

Bolatice
Borová

102 447 Kč

132 093 Kč

Darkovice

52 161 Kč

Sudice

22 914 Kč

Hlučín - Darkovičky

63 313 Kč

Šilheřovice

59 450 Kč

Hať

98 400 Kč

Štěpánkovice

Hlučín - město

118 652 Kč

210 556 Kč

Třebom

6 145 Kč

48 614 Kč

Vřesina

50 278 Kč

Kobeřice

124 062 Kč

Závada

25 547 Kč

Kozmice

66 984 Kč

Chuchelná

Celkem:

1 861 909 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2015, kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita
Hlučín, byla vykoledována částka 1 861 909 Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle
celostátně určeného klíče 65 %, což představuje sumu 1 210 241 Kč.
V tomto roce chceme vykoledované prostředky použít na tyto konkrétní účely:
-

-

-

zakoupit pro terénní pečovatelskou službu bazénky na mytí hlavy u nepohyblivých klientů a
další nezbytné pomůcky pro péči v domácím prostředí (toaletní křesla, polohovací lůžka)
do sociálně terapeutické dílny zakoupit nové pracovní židle pro klienty, zakoupit a nechat
nainstalovat venkovní lavičky, aby mohly být v letních měsících prováděny terapeutické
činnosti i mimo budovu
v domově pro seniory zrekonstruovat elektronický protipožární systém, doplnit chybějící
vybavení (např. koupací lůžko (mobilní vanu), vyměnit poškozená polohovací lůžka a skříně
pro klienty, zrekonstruovat kuchyňskou linku, jejíž životnost již dávno uplynula
pro terénní službu zakoupit starší, ale bezproblémový automobil jako náhradu za vůz, který
byl při vážné havárii 31. 12. 2014 zdemolován

Dovolujeme si i jménem našich klientů poděkovat všem, kdo se na sbírce jakýmkoliv způsobem
podíleli a zasloužili se o její úspěšný průběh!
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!!
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Výbor Sportovního klubu Bohuslavice oznamuje, že výroční valná hromada se uskuteční v sobotu
28. 2. 2015 v 15,00 v Kasíně na hřišti. Na valné hromadě bude vyhodnocena činnost za minulý rok a
zvolen výkonný výbor na období 2015 – 2017. Zároveň se budou vybírat členské příspěvky na rok
2015. Doporučená výše je 100,- Kč. Žáci a dorostenci neplatí. Zveme všechny členy na jednání
valné hromady.
Výbor SK
Řádky z ledního hokeje
Hokejisté pokračují v bojích v základní části AHL o co nejlepší umístění pro Play-Off. Výkony jsou
v letošní sezóně jako na houpačce, v tabulce tak hokejistům patří s 15 body v 15 odehraných
zápasech zatím 10. místo.
Výsledky HC Buldoci Bohuslavice:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko

11:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC Prajz Hlučín

3:3

HC Buldoci Bohuslavice – HC Kobeřice

8:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC AZ Pneu Jaktař

7:11

HC Buldoci Bohuslavice – HC Markvartovice

2:3

HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

1:11

HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty

3:7

HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice

1:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC Zábřeh

6:1

HC Buldoci Bohuslavice – HC Rebels Palestina

4:2

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
So

31.1.2015

13:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Buldoci Branka

Ne

15.2.2015

11:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC MK Klemens

Po

16.2.2015

18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť

Ne

22.2.2015

20:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota

Út

3.3.2015

17:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Senior Opava

Více informací o AHL, výsledky, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce
http://www.bulyarena.cz/.
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice, fotografie a komentáře k zápasům nově
naleznete také na profilu klubu na sociální síti facebook.
Jiří Kocián
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Řádky z házené
V podzimní časti 1. ligy v házené žen nastupovala za družstvo TJ Sokol Poruba B naše hráčka Marie
Janošová s těmito výsledky:
20.12. Poruba B - Kobylisy

23 : 22 5 branek

Poruba B - HC Plzeň

28 : 31 0 branek

13.12

07.12. Poruba B - Zlín B

24 : 25 5 branek

30.11. S.Vršovice - Poruba B

28 : 29 0 branek

23.11. Poruba B - Otrokovice

27 : 21 3 branek

09.11. Poruba B - Kunovice

25 : 24 11 branek

02.11. Olomouc B - Poruba B

26 : 27 6 branek

19.10. Poruba B - H.Brod

30 : 31 1 branek

05.10. Slavia B - Poruba B

39 : 22 2 branek

28.09. Poruba B - Č.Budějovice

24 : 25 6 branek

Blahopřejeme za dobrou reprezentaci, Petr Janoš

Řádky z volejbalu – vánoční turnaj
Loni po druhém vánočním svátku jsme dopoledne v tělocvičně školy zahájili již náš 8. ročník
vánočního volejbalového turnaje. Rozdělování dárků a setkání s našimi nejbližšími jsme všichni
během svátků radostně zvládli a nyní nastal čas na setkání s přáteli a trochu pohybu po dnech plných
přecpávání dobrotami. Z domu jsme si donesli cukroví a chlapi se ujali uvaření guláše a zelňačky,
aby ty naše výkony za něco stály. Hráli jsme tak jako vždycky na smíšená družstva. Letos se nás
sešly čtyři. Konkrétní obsazení týmů se losovalo až po příchodu jednotlivých hráčů. Výkony byly
velmi vyrovnané a tahali jsme se o každý míč. Nálada byla skvělá a tak nikdo neřešil první a
poslední místo. Zpestřením na konec byla naše již také tradiční „domácí“ tombola, takže závěrem
vyhrál každý.
Řádky z florbalu
Prosinec loňského roku byl velmi úspěšný pro naše florbalisty, kteří na Mistrovství světa ve
Švédsku vybojovali bronzovou medaili. Na tyto úspěchy se snaží navázat také naší místní
florbalisté, kteří se loni v mužské kategorii probojovali za opavský tým SK P.E.M.A. až do 1. ligy.
Řeč je o Jakubovi a Vojtovi Kocurových. Další mladý talent z rodiny – Filip Kocur pak hraje za
ostravský tým ČPP Bystroň Group ligu G2, což je juniorská extraliga. Hoši to nemají jednoduché,
neboť zápasy jsou každý víkend na jiné straně republiky a kluci tak nacestují křížem krážem spoustu
kilometrů. Držme jim proto palce, aby se jim v letošním roce dařilo, bavilo je to a dále nás takto
reprezentovali.
Marie Kocurová
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OBCHOD u MILI
OBCHOD
u MILI
Značkový second-hand zboží I. jakosti
Značkový
jakosti
pro děti isecond-hand
dospělé, takézboží
novéI.punčochové
pro
dětiai prodejna
dospělé, také
nové
punčochové
zboží
zdravé
výživy
zboží
a prodejna
Otevírací
doba:zdravé výživy
Otevírací
doba:
Po-pá 9.00-11.30
a 13.30-18.00
Po-pá
9.00-11.30 a 13.30-18.00
So 9.00-12.00
Sonebo
9.00-12.00
dle dohody na tel: 733 410 703
nebo
dle dohody
na tel:
733 410 703
Najdete
nás na ulici
Hlučínská
16
Najdete
nás
na
ulici
Hlučínská
16
50m od OÚ směr Dol. Benešov
50m
od OÚ
Dol.návštěvu
Benešov
Těšíme
sesměr
na Vaši
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci únoru 2015
Ostárková Marie
Vitásek Bruno
Planka Oldřich
Suchánková Anna
Kocur Miroslav
Štefek Leo
Placková Kateřina

Kutscherová Uršula
Vitásek Arnošt
Kociánová Jarmila
Kocurová Bernarda
Diehlová Waltrauda
Kocurová Marie
Forgáčová Viktorie
Štefaňáková Anna

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

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

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

Internetové stránky obce:
www.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. 266 únor 2015 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. února 2015.

Únor 2015

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 266

Stránka | 16

