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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
počasí v březnu bylo jako na houpačce, kdy se
nám střídaly nádherné jarní dny, které vylákaly
mnoho lidí k vycházkám nebo projížďkám do
přírody, s chladnými a zamračenými, kdy bylo
nejlépe v „čeple izbě“. Tak to ale na jaře chodí a
to nás ještě čeká apríl se svým nestálým počasím.
V březnu se konaly výroční členské schůze
myslivců a zahrádkářů, na kterých zhodnotili
činnost za minulý rok a naplánovali si akce na
rok 2015. Proběhlo zasedání rady obce, kde se
mimo jiné řešilo obsazení bytu v „Kilovni“. Rada
využila svého práva a nevybrala žádného
nájemce. O dalším postupu bude jednáno znovu
a budete o něm informováni. Schůze komise
místního rozvoje vybrala firmu na opravu
kanalizace na ulici Sokolské a rozhodla o
nadrcení betonového odpadu umístěného na
bývalé skládce. Specializovaná firma v průběhu
dvou dnů provedla nadrcení skoro 1000 tun
odpadu. Vzniklý recyklát bude využit jako
podkladový materiál na obchvat Moravce. Dále
jednala o opravě břehu potoka u točny, o
projektu na odbahnění „Špakovského rybníku“, o
projektu na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
instalováním semaforů a o opravě mostku u
kulturního domu. Kulturní komise na svém
jednání naplánovala akce na období několika
budoucích měsíců. Věřte, že nás opět čeká
mnoho zajímavých akcí pořádaných obcí a
místními složkami.
Zásahová jednotka našich hasičů se ve středu 18.
3. 2015 úspěšně podílela na hašení požáru pily
v Hlučíně a svým odborným zásahem si
vysloužila poděkování starosty města.
Poslední víkendovou neděli byla také úspěšně
zahájena jarní část fotbalové sezóny.
Uplynula
postní
doba
a
čekají
nás
nejvýznamnější křesťanské svátky připomínající
[Zadejte text.]Ježíše Krista – Velikonoce.
zmrtvýchvstání
Oslavme je vesele, ale bez zbytečných nehod.

V měsíci dubnu předpokládáme zahájení prvních
velkých investičních akcí v letošním roce, opravu
kanalizace na ulici Sokolské a III. závěrečnou
etapu oprav chodníků. Předpokládáme, že
chodníky začnou opravovat opět na straně od
Závady. Třetí dubnovou sobotu bude svoz
velkoobjemového odpadu.
Zastupitelé obce se sejdou v dubnu hned dvakrát.
Nejprve na mimořádném jednání zastupitelstva
obce v úterý 7. 4. 2015 a o čtrnáct dnů později 21.
4. 2015 na řádném zasedání. Rada obce bude
zasedat 8. 4. 2015 od 17.00 hodin na obecním
úřadě.
Nejen prací živ je člověk, a tak se můžeme těšit
také na kulturní a sportovní akce. Ve čtvrtek 16.
dubna v 16.00 hodin bude v kulturním domě
každoroční setkání seniorů. Již tradiční a velmi
kvalitně obsazený šachový turnaj Bohuslavice
OPEN 2015 se bude konat v sobotu 18. dubna
v sále KD. Následující neděli 26. dubna bude ke
zhlédnutí v sále KD od 17.00 představení
Štěpánkovického ochotnického souboru „Dívčí
válka“. Naplno se rozběhnou také fotbalové
soutěže pro všechna naše mužstva. Příznivci
fotbalu přijďte povzbudit naše chlapce. Závěr
měsíce bude patřit nadpřirozeným bytostem. Klub
rodičů při mateřské škole uspořádá poslední
dubnový den „Pálení čarodějnic“.
Přeju nám všem úspěšný a na prožitky bohatý
měsíc duben.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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OBEC, ŠKOLA, RODINA
Vážení,
v článku bych se rád zabýval vzájemným postavením obce, školy a některých úřadů. V minulosti i
nedávné době mi byly jako představiteli obce položeny „zajímavé“ otázky k fungování školy,
zároveň jsem skoro dvacet let pracoval jako ředitel školy v Opavě, takže celkem znám problematiku
z obou stran. V následujících řádcích bych se pokusil ve stručnosti uvést informace o základních
činnostech školy a jejího vztahu k obci a dalším úřadům.
Základní legislativa:
Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon
Zákon č. 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 48/2005 Sb. MŠMT o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky v platném znění
Obec:
- zřizuje a zrušuje základní školu a mateřskou školu: ZŠ a MŠ Bohuslavice je zřízena obcí jako
příspěvková organizace. Určuje kapacitu ZŠ a MŠ (kolik může být žáků v ZŠ nebo dětí v MŠ)
v souladu s platnou legislativou a schválením hygienické stanice.
- je povinna zajistit podmínky pro plnění školní docházky na území obce (Bohuslavice) nebo zajistí
plnění školní docházky v jiné obci (Závada) – budovy ZŠ Bohuslavice.
- je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky (povinnost je pouze pro předškoláky) – budova MŠ Bohuslavice a budova MŠ
Závada.
- je povinna zajistit výdaje na provoz školy (NE NA MZDY A UČEBNÍ POMŮCKY), ale MŮŽE
poskytnout finanční prostředky na mzdy a učební pomůcky. Provozní výdaje jsou poskytované
jako dotace v rámci ročního rozpočtu obce a slouží na elektrickou energii, plyn, vodu, odvoz a
likvidace odpadu, internet, telefony, opravy, nábytek, malování, čisticí prostředky atd. Větší
opravy (zateplení budov, střechy, podlaha v tělocvičně …), investice (sportovní hřiště, dětská
hřiště, konvektomat do ŠJ …) a havárie jsou hrazeny mimo přidělenou dotaci z rozpočtu obce.
- kontroluje hospodaření s přidělenými finančními prostředky – pouze peníze z obce NE peníze na
mzdy z krajského úřadu.
- nemá právo přímo zasahovat do personálních a mzdových záležitostí školy, kromě jmenování,
odvolání a stanovení některých části platu ředitele. O všem dalším rozhoduje ředitel a také nese
za všechno veškerou odpovědnost.
- nemá právo přímo zasahovat do výchovně vzdělávací činnosti – pouze prostřednictvím České
školní inspekce a školské rady.
Krajský úřad:
- stanovuje na základě svých normativů rozpočet na mzdy všech pracovníků školy a na učební
pomůcky – množství peněz závisí na počtu dětí, žáků a strávníků.
- poskytuje finanční prostředky ze státního rozpočtu na mzdy všech pracovníků školy a na učební
pomůcky – peníze NEMŮŽOU být použity na nic jiného než na mzdy a učební pomůcky např.
nemůžou být použity na energie, opravy atp.
- prostřednictvím České školní inspekce (ČŠI) kontroluje hospodaření s prostředky ze státního
rozpočtu – správné čerpání peněz na mzdy a nákup pomůcek
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Česká školní inspekce (ČŠI):
- zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání – zjišťuje, jak se ve škole učí a co
žáci umí.
- zjišťuje a hodnotí plnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy –
zjišťuje, jestli se učí to, co se má učit a jestli je dodržen např. počet žáků ve třídě, délka hodin a
přestávek, počet hodin za den, rozvrh hodin v rámci týdne atp.
- provádí kontroly ve škole na základě dlouhodobého plánu, podnětu, petice nebo stížnosti.
Výsledkem je inspekční zpráva, která je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole. Zpráva je
také předána zřizovateli (obci) a školské radě.
- podává návrh na konkurz tj. návrh na odvolání ředitele školy.
- NENÍ „vyšším orgánem“ vůči obci !!!
Školská rada:
- je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům žáků (rodičům), pedagogům a zřizovateli (obci)
podílet se na správě školy.
- je zřízena radou obce, která stanoví celkový počet členů a jmenuje 1/3 členů za obec. Školská
rada při ZŠ Bohuslavice má 6 členů – 2 jsou zvolení z řad rodičů, 2 jmenuje obec, 2 jsou zvolení
pedagogové školy. Funkční období školské rady je 3 roky. Členem školské rady NEMŮŽE být
ředitel školy.
- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů – může v rámci platné legislativy
ovlivnit, co se bude ve škole učit.
- schvaluje školní řád (ten stanoví práva žáků – právo na slušné jednání ze strany spolužáků a
učitelů, požádat pedagogy o vysvětlení a radu …, práva rodičů – informace ze strany školy, na
konzultace s učiteli, ale také povinnosti žáků – chovat se slušně, neubližovat spolužákům,
nepoužívat mobil ve vyučování … a povinnosti rodičů – dohlížet, aby děti plnili školní docházku,
řádně omlouvat svoje děti …).
- schvaluje pravidla pro hodnocení žáků (klasifikační řád, určuje např. co musí žák umět na 1, 2, 3
a neumět na 4, 5 v jednotlivých oblastech – jiná pravidla budou pro češtinu, matiku a jiná pro
tělocvik a hudebku, že nelze zkoušet ihned po nemoci, že domácí úkoly nemají být hodnoceny
atd.).
- schvaluje výroční zprávu – každoroční shrnutí celoroční práce a informace o škole – počty žáků,
výsledky žáků …, je veřejná – na internetu, ve škole).
- projednává návrh rozpočtu školy, inspekční zprávy.
- dává podněty a oznámení řediteli školy, obci, ČŠI
- podává návrh na odvolání ředitele a vyhlášení konkurzního řízení – zřizovateli tj. obci

Školská rada má velmi rozsáhlé pravomoci, ale z praxe vím, že je velmi málo využívá. Měla by
být hlavním prostředníkem ve vztahu škola – rodič – obec.
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Shrnutí na závěr:
Ředitele školy jmenuje rada obce.
Ředitel školy je jmenován na základě výsledku konkurzního řízení na dobu určitou - 6 let.
Ředitel školy je statutárním zástupcem školy (šéfem firmy) – rozhoduje o všem a zodpovídá za
VŠECHNO (výuku a vzdělávání, hospodaření, bezpečnost, personální obsazení, materiální
zabezpečení, dodržování hygienických předpisů …), musí se řídit platnými právními předpisy a
zřizovací listinou.
Odvolat ředitele školy před ukončením funkčního období může jenom rada obce, a to:
- pro závažné porušení nebo neplnění povinnosti zjištěné inspekcí nebo kontrolou obce.
- nesplňuje-li požadavky na vzdělání.
- na základě návrhu České školní inspekce – pokud při kontrole zjistí závažné nedostatky.
- na základě návrhu školské rady – na základě výše uvedených důvodů.
- z organizačních důvodů – např. ruší-li se nebo slučuje škola.
V předcházejících řádcích jsem se snažil stručně a názorně vysvětlit vzájemné vztahy školy, rodiny,
obce a dalších institucí. Necitoval jsem doslovně jednotlivé paragrafy zákonů, ale snažil jsem se je
převést na srozumitelnou úroveň. Samozřejmě jsem nemohl na několika stranách obsáhnout
všechno. Cílem tohoto článku je informovat rodiče a občany na koho se obracet při řešení různých
žádostí a podávání podnětů a zároveň přispět k dobrým vzájemným vztahům, které budou vedeny
otevřeně a konstruktivně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ ZÁSAHOVÉ JEDNOTCE SDH BOHUSLAVICE
„Starosta města Hlučína Pavel Paschek děkuje všem hasičům za rozsáhlý zásah při hašení požáru
dřevozpracujícího podniku v Hlučíně, dne 18. 3. 2015. Hasiči opět předvedli úctyhodné nasazení a
prokázali obětavost a vysokou odbornou a profesionální úroveň.“
Připojuji se k e-mailu pana starosty a děkuji hasičům z naší zásahové jednotky za odborný zásah
v průběhu hašení pily v Hlučíně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
STAVEBNÍ ODPAD
Obecní úřad Bohuslavice oznamuje, že od měsíce dubna bude možné na bývalou skládku odvážet
betonový stavební odpad. UPOZORŇUJI ! POUZE BETON A ŽELEZOBETON NE CIHLY A
DALŠÍ STAVEBNÍ ODPAD. Skládka bude otevřena jednou nebo dvakrát za měsíc v sobotu od
10,00 do 12,00. V dubnu bude skládka otevřena 11. 4. a 25. 4. 2015. Uložení odpadu je zdarma a je
pouze pro občany Bohuslavic a majitele nemovitosti v Bohuslavicích.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce
5. jednání rady obce Bohuslavice 18. 3. 2015
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Bere na vědomí:
5/5
a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
b) VPP – zamítnutí žádosti o prodloužení smlouvy.
c) Výsledky hospodaření za období I. - II. 2015 a výběr daní za I - II/2015.
d) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2015
e) Konečnou variantu SPRO na období 2014 – 2021.
f)
Informace stavu prací na vypracování projektové dokumentace „Oprava interiéru Kulturního
domu Bohuslavice“.
g) Informace o podání žádosti o dotaci v rámci projektu „ Snížení energetické náročnosti objektu
hasičské zbrojnice v obci Bohuslavice“ firmou Energy Benefit Centre.
h) Žádost o odkoupení části parcely 1554/10.
i)
Informaci o přípravě žádosti o převod pozemku parc. č. 1557, 2630, 3132, 3133 a 1555.
j)
Informaci o stavu aktualizace internetových stránek obce.
k) Informace o přípravě kalendáře na rok 2016.
l)
Informace o dotačním titulu OPŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady (4.1.).
m) Informace, že audit pro školu bude objednáván maximálně 1 x za 2 roky.
n) Informace o výsledky zápisu do ZŠ a MŠ Bohuslavice.
o) Informace z jednání komise místního rozvoje a kulturní komise.
Schválila:
5/6
a) Smlouvu o umožnění vybudování vodovodní přípojky, kanalizace a o zřízení služebnosti
inženýrských sítí mezi stavebníky a obcí Bohuslavice.
b) Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi stavebníky a obcí Bohuslavice.
c) Žádost o dotaci amatérskému basketbalovému klubu ve výši 5 000,- Kč.
d) Žádost o dotaci amatérskému badmintonovému klubu ve výši 5 000,- Kč.
e) Objednání auditu obce za období 2015 a 2016 podle § 102, odst. 3 a § 103, odst. 4 a u firmy
Moravskoslezský audit, s. r. o.
5/7
Rozhodla:
a) Nevybrat žádného z uchazečů o obecní byt č.p. 114 na ulici Poštovní (Kilovňa).
b) Objednat mapování klimatu v Základní škole a mateřské škole „Mapa školy“ prostřednictvím
firmy SCIO.
Všechny body byly schváleny jednomyslně.
V Bohuslavicích 18. 3. 2015
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
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4. mimořádné zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat v úterý 7. 4. 2015 v 18.00
v obřadní síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových
stránkách obce.

5. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat v úterý 21. 4. 2015 v 18.00 v obřadní síni
obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.
Na obě zasedání Vás srdečně zvu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Místní poplatek ze psů
Obecní úřad vyzývá držitele psů, kteří doposud neuhradili místní poplatek ze psů pro letošní rok ( i
když termín úhrady poplatku již vypršel 31. 3. 2015), aby se dostavili co nejdříve na obecní úřad
a to nejpozději do 17. 4. 2015 k jeho úhradě. Pokud pes uhynul, byl utracen, ztratil se apod., je
držitel povinen dostavit se na obecní úřad a vyplnit odhlášku z místního poplatku ze psů, jinak je
povinností uhradit roční poplatek.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
První svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci v roce 2015 se uskuteční v sobotu
25. 4. 2015 v době od 8.00 do 12.00 hodin na parkovišti u kulturního domu. Upozorňujeme, že
velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad jsou určeny pouze pro občany
Bohuslavic. Dále upozorňujeme, že velkoobjemové kontejnery nejsou určeny pro stavební odpad:
eternit, lepenka, sádrokarton apod.
Karla Krupová
Poděkování
Vážení,
rád bych touto cestou vyjádřil poděkování některým našim spoluobčanům.
Děkuji všem, kteří v zimním období importují a následně spalují paliva z nedalekého
zahraničí a podporují tak plodnou mezinárodní obchodní spolupráci. Děkuji také pak některým
občanům, kteří šetří finanční prostředky firmy OZO Ostrava a sami doma spalují nepotřebné plasty,
překližky a podobné paliva tuzemské provenience.
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Tu a tam sice doma nejde vyvětrat a pobyt venku je i pro zdravé jedince opravdu zážitkem,
ale ušetřené finanční prostředky určitě stojí za to.
Dále bych rád poděkoval všem ohleduplným řidičům a majitelům rodinných domů, kteří
dlouhodobě rádi parkují svá vozidla na místech k tomu neurčených, a to jak na vozovce v průtahu
obce - ul Opavská (majitel Moravskoslezský kraj), tak na vozovkách místních komunikací (majitel
obec Bohuslavice). Přesto, že je to i zakázáno, proč ale nezpříjemnit odstavením svých vozidel
ostatním řidičům (cyklistům) dopravní situaci v obci tak, aby je museli objíždět a nutit je tímto
vytvářet nebezpečné kolizní situace. O parkování poblíž křižovatek a poblíž výjezdů z místních
komunikací v obci nemluvě.
Zvláštní dík patří rovněž všem rodičům – řidičům - lenochům (i těm ostatním), kteří,
nerespektují stávající dopravní značku“ „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, umístěnou před
školkou (školou) a ordinují dětem nedobrovolný ranní tělocvik už před započetím vyučování a sami
mezi nimi s gustem trénují slalom.
Na závěr chci poděkovat anonymním pisatelům, jejichž podněty se bohužel musí ze zákona
zabývat pracovníci Obecního úřadu. Strach projevit názor, nebo dokonce vlastní názor, stát si za
ním a ještě se pod něj podepsat je zřejmě nad síly některých těchto „občanů“.
Pěkné Velikonoce, Radek Kotzur
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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/.
Soutěž „Vytvořme společně lepší internet“

Naše škola se zapojila do soutěže „Vytvořme společně lepší internet. V průběhu měsíce března žáci
9. třídy vytvořili nástěnku na toto téma. V třetím březnovém týdnu si žáci 9. třídy připravili
prezentace v PowerPointu na téma Bezpečně na internetu, Nebezpečný internet, Nebezpečí všude
kolem nás a Pravidla jak se chovat na internetu. S těmito prezentacemi byli seznámeni žáci nižšího
stupně formou krátké besedy. Jako přílohu jsme otiskli plakáty ve školním časopise Pohodář. Více
informací o aktivitách školy najdete na http://www.zsbohuslavice.cz.
Mgr. Karla Poštulková
Prezentace 2015 - soutěž pro žáky základních škol
Tak jako v minulém roce jsme se i letos přihlásili do soutěže
Prezentace, kterou pořádá Střední průmyslová a umělecká škola
v Opavě. Do soutěže jsme poslali celkem 16 prezentací, které žáci
vytvořili v Power Pointu. I když se žáci velmi snažili do finálového
kola jsme nepostoupili. Tímto děkuji K. Juhové, A. Gruňovi, A.
Matýskové, K. Prchalové, J. Paškovi, V. Lischkovi, M. Halfarovi, D.
Kudělovi, J. Kupkovi, J. Kurkové, P. Meinhardové ,K. Hulvové, V.
Vlčkové, L. Mučkové, K. Vitáskové, L. Holečkové za práci, kterou
věnovali ve svém volném čase na tvorbě prezentace. Jednotlivé
prezentace nám žáci představí v rámci výuky.
Mgr. Karla Poštulková
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Pasování na čtenáře
Ve středu 11. března proběhlo v místní
knihovně "Pasování na čtenáře". Žáci 1.
ročníku zde na památku tohoto
slavnostního dne získali pamětní list,
záložku se jménem a krásnou knížku,
kterou sponzoroval Klub rodičů. Paní
knihovnice seznámila děti s pravidly
půjčování knih a připravila si pro ně i pár
zajímavých úkolů. Žáci zase ukázali, jak
už zvládají čtení krátkých básniček a
příběhů.
Mgr. Monika Valachová

Duben 2015

Duben 2015

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 268

Stránka | 10

Školní družina
Výtvarná soutěž „Vesmír“
Již čtvrtým rokem jsme se zapojili do výtvarné
soutěže družin z okolí a to pod vedením školní
družiny ZŠ Hlučín – Rovniny. Letošní téma bylo
„Vesmír“. Vybrali jsme si s dětmi kategorii
společné práce a vytvořili jsme družici z plastových
kelímků a raketu z krabic a ruliček. Za družici jsme
dostali první místo a za raketu speciální cenu za
kreativitu. Děti dostaly za odměnu sladkosti, diplom
a knihy.
V březnu jsme v téže
škole zpívali a to na
„Rovninském kose“. Bohužel nám hodně dětí onemocnělo, tak jsme
jeli jen v malém obsazení. Z původního kvarteta, dueta a čtyřech sól
nás zůstalo jen jedno sólo – Marie Herudková a jedno kvarteto –
Anna Kamrádová, Viktorie Benková, Antonín Hanske a Jan Vitásek.
Kvarteto dostalo krásné třetí místo a my všem statečným
blahopřejeme.
Už teď se těšíme na další soutěžní výzvy pro nás připravené.

Karin Herudková - vychovatelka ŠD

Mateřská škola
Pejsci ve školce
Jako každým rokem, tak i letos nás
přijeli navštívit do školky pejsci.
Jejich majitelka, paní Blokešová,
seznámila děti se vším, co patří k
výcviku pejsků. Ukázala dětem, jak
by mělo být o pejsky postaráno, dále
jim řekla, jaké nebezpečí jim hrozí,
když potkají cizího psa. Děti si
mohly vyzkoušet vodění pejsků na
vodítku. Nejvíce se dětem líbilo,
když si pejsci lehli a ony si je mohly
pohladit. Děti se s pejsky loučily
velmi nerady a hned se ptaly jejich
majitelky, jestli s nimi opět přijede
do naší školky.
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Školka na lyžích
Letos poprvé se děti z naší školky
zúčastnily lyžařského výcviku na
Vaňkově kopci. Výcvik probíhal
celý týden, vždy v dopoledních
hodinách. V první den výcviku
odjížděly děti s očekáváním, co je
na kurzu čeká. Vracely se do
školky s nadšením a velice se
těšily na další den. Organizátoři
měli vše připravené do nejmenších
detailů a instruktoři byli k dětem
velice vstřícní a kamarádští. V
závěru výcviku si téměř všechny
děti vyzkoušely sjezd z velkého
kopce. Budeme se snažit, aby
lyžařský výcvik probíhal i v
dalších letech.
Lucie Newrzellová

Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Naší žáci v březnu odehráli dvě
přátelská utkání v Hlučíně, a turnaj
v Dolním Benešově, kde se jak starší,
tak mladší žáci shodně umístili na 4.
místě. Na tomto turnaji jsme docílili
také individuální úspěchy, kdy za
mladší byl vyhlášen jako nejlepší
brankář Šimon Dudek, a za starší
nejlepší střelec turnaje Daniel Skroch.
Cenu taky dostala naše hráčka Adéla
Holečková.
Tímto bych chtěl poděkovat
úspěšnou reprezentaci naší obce.

za

„A“ mužstvo
Poslední březnovou neděli byla zahájena jarní část krajské soutěže I. B třídy. Naši hráči se
představili na domácím hřišti proti celku ze Zlatník, kterým měli oplácet podzimní porážku 0 : 4.
Úvod našemu mužstvu vyšel. Už v desáté minutě využil chyby hostující obrany Kretek a po úniku
přihrál Radimovi Kociánovi na 1 : 0. Druhou branku přidal po přízemní střele Tomáš Štefek. Hosté
však vůbec nebyli horším celkem, což dokázali při „zkamenění“ naši obrany po rohovém kopu a
snížili na 2 : 1. Ve druhém poločase se hosté pokoušeli vyrovnat, ale časem se začala projevovat
větší zkušenost našich hráčů. Nejprve Kretek skvěle přihrál Petříkovi - 3 : 1. Pak krásným lobem
zvýšil Sebrala na 4 : 1. V samotném závěru zakončil pěknou akci Tomáše Štefka Lellek – 5 : 1.
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Výsledkem jsme sice odčinili podzimní porážku, ale výkon ještě nebyl zcela ideální. Stínem utkání
byla dvě, byť nezaviněná, zranění hostujících hráčů.
Sportisimo 1/2 Maratonu Praha 28. 3. 2015
Kvalitní pole elitních atletů přivedli organizátoři na 17. ročník Sportisimo 1/2 Maratonu Praha –
celkem se závodu zúčastnilo 12 500 běžců. Přestože proti rychlým časům byl vítr, první tři muži
dokázali zaběhnout půlmaraton pod jednu hodinu, celkem deset běžců pod 61 minut. Za zmínku
stojí i to, že zájem o tento závod byl obsazený již 4 měsíce před startem závodu.
Vítězové kategorií mužů i žen potřebovali k triumfu překonat osobní rekordy. Absolutním vítězem
se stal v čase 59:51 keňský vytrvalec Daniel Wanjiru, mezi ženami běžela nejrychleji Etiopanka
Worknesh Degefa. Pro vítězství si doběhla v čase 1:07:14.
Z naší obce se zúčastnil běžeckého závodu Jan Janoš - SK Bohuslavice ze startovním číslem 9317,
který doběhl v čase 01:37:33 na 1 221 místě.
Šachy po třicáté
V sobotu 18. dubna 2015 se již po třicáté uskuteční v bohuslavickém kulturním domě díky podpoře
partnerů akce otevřený šachový turnaj o přeborníka obce, který je součástí seriálu Grand Prix České
republiky v rapid šachu.
Fandové i laici se tak budou moci setkat se špičkami českého šachu. Účast například potvrdil
nejlepší český šachista, druhý v Evropě a dvacátý druhý ve světovém žebříčku, velmistr David
Navara, nebo česká juniorská jednička, dvanáctý ze světového mistrovství, mezinárodní mistr
Tadeáš Kriebel, jinak oba jsou členové 1. Novoborského týmu, který již po šesté za sebou ovládl
českou extraligu družstev. Výsledky a část partií bude přenášena přímým přenosem, takže ti, co
nebudou moci být na místě, mohou sledovat dění na sále na svém počítači. Ing. Horst Poštulka, jako
zakladatel turnaje, by měl určitě velkou radost.
Webové stránky turnaje: http://sachy-msa.dolnibenesov.net/bohuslavice.php
Výsledky: http://chess-results.com/Tnr158210.aspx?lan=5
Leo Vitásek

Inzerce
Prodám šaty k 1. Svatému přijímání. Jednou použité, dlouhé, zakoupené v Polsku, krásné provedení.
Cena dohodou. Bohuslavice, tel: 721 324 578

Kulturní akce v měsíci dubnu
Čtvrtek 16. 4. 2015

Setkání seniorů

Sobota

18. 4. 2015

GRAND PRIX ČR v šachu KD

Neděle

26. 4. 2015

Divadlo „Dívčí válka“

KD

Pálení čarodějnic

KD

Čtvrtek 30. 4. 2015

KD
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Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích
připravil na 1. 5. 2015 od 15.00 hodin
v okolí Kulturního domu doprovodný program:
Parkoviště před KD - ukázka historické a současné hasičské techniky
s praktickou ukázkou

Za KD - presentace činností mladých hasičů a soutěžních družstev
žen a mužů
- ukázky z přípravy soutěžících na TFA – železný hasič

V KD – výstava fotografií, výstroje a výzbroje zásahové jednotky,
společně s videoprojekcí z činnosti hasičů

Případným zájemcům bude umožněno si vyzkoušet některé disciplíny.

Po celou dobu akce bude podáváno bohaté občerstvení: steaky, cigáro,
bramborové placky, hranolky, sladké palačinky, koláče, alko i nealko.

Akce se koná za každého počasí – budou připravené stany.
Ve večerních hodinách se uskuteční průjezd všech hasičských vozidel
obcí, tzv. spanilá jízda.

Celé odpoledne zpříjemní hudební skupina MERCEDES /p. Slíva/ z Kozmic
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci dubnu 2015
Šimoníková Eliška
Dudek Miroslav
Vodička Pavel
Šebestík Petr
Štefek František

Vitásková Lucie
Hulva Václav
Kocurová Kristina
Hurná Magdalena

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. 268 duben 2015 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. dubna 2015.
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