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Vážení spoluobčané,
počasí v květnu bylo jako na houpačce, kdy se nám
skoro pravidelně střídaly teplé dny s chladnějšími,
vyloženě letní teploty jsme nezažili. Také srážek bylo
oproti minulým měsícům více, takže uvidíme, zda se
potvrdí, že „Studený máj, ve stodole ráj“.
V květnu začala jedna z největších investičních akcí
letošního roku, závěrečná etapa oprav chodníků v obci,
všechny práce by měly být ukončeny v měsíci srpnu.
Další stavební prací bylo vybudování obchvatu
střediska Moravec, které začalo v polovině května
vybagrováním zeminy a dokončilo se vysypáním a
zhutněním betonové drtě. Takto zpevněná cesta by
měla sloužit ke zkrácení cesty na Bolatice a hlavně
zabránit jízdě po soukromých polích. O případné další
úpravě povrchu rozhodne zastupitelstvo. V závěrečném
týdnu jsme obdrželi velmi příznivé zprávy o získání
dotace na zateplení hasičské zbrojnice a dotace na
nákup kompostérů pro občany a kontejnerů na
biologický odpad. Začali jsme také s přípravou na
rozšíření prostor pro mateřskou školu vypracováním
projektové dokumentace.
Z kmenů lip pokácených na školním hřišti jsme nechali
vyrobit lavičky a posezení se stolem. Lavičky jsou
umístěny ve škole a u dětských hřišť. Posezení bylo
umístěno k Struhalovému dubu, kde se dostanete po
vysekané cestě kolem lesa. Z tohoto místa je nádherný
výhled na okolní krajinu.
Letošní květen byl neobyčejně bohatý na různé kulturní
a společenské akce. První víkend oslavili naši hasiči
110. výročí založení a následovalo udělení svátosti
biřmování. Položením květin jsme připomněli oběti
války. Děti ze školky a žáci školy si pod vedením
svých učitelek připravili pěkný program ke Dni matek.
Ani nepřízeň počasí čtvrtou květnovou sobotu
neodradilo mnoho občanů od návštěvy hasičárny při
prvním letošním opékáním makrel. O Svatodušní
neděli přistoupily děti z Bohuslavic a Závady
k prvnímu svatému přijímání. Pěknou výstavku svých
prací s názvem „Krajka pro dny všední i sváteční“
připravily na závěrečný víkend paličkářky. Poslední
květnovou sobotu se konala slavnost na farní zahradě,
které předcházelo posvěcení kříže „U lípy“. Spolek
zahrádkářů uspořádal zájezd do polské Pszczyny, kde
navštívili tamější zámek a skanzen s oborou zubrů. Ze
sportovních událostí bych připomenul vítězné tažení
našeho
prvního
mužstva, výborné výsledky dorostenců
[Zadejte
text.]
a volejbalový turnaj, který uspořádal „Bohuslavický
bagr“ pro družstva z okolí.

S předstihem připravil Klub rodičů MŠ pro děti
Dětský den. Chci velmi poděkovat všem pořadatelům
společenských a sportovních akcí za jejich práci,
kterou obohacují naši každodenní činnost.
Měsíc červen zakončí první pololetí roku 2015. Jeho
konec je s radostí (někdy s obavami) očekáván žáky i
učiteli. S žáky devátých tříd se slavnostně rozloučíme
25. června v obřadní síni. Koncem měsíce se
uskuteční zasedání zastupitelstva obce, které zhodnotí
práce v prvním pololetí a rozhodne realizaci akcí
v následujícím období. V červnu budou pokračovat
práce na opravě chodníků a měla by proběhnout
asfaltace ulice Sokolská a plochy pro biokontejnery na
hřišti SK. Na základě požadavků budou na hřišti SK a
u Kafarně nově umístěny další dva kontejnery na
papír.
První letní měsíc bude bohatý i na kulturní,
společenské a sportovní akce. První červnovou neděli
oslavíme „Boží tělo“ průvodem od kostela ke
kapličkám v obci. Setkání schol se uskuteční v sobotu
13. června v Hlučíně.
Na další neděli připravují hasiči tradiční slavnost.
Tentokrát bude zahájena již dopoledne Hlučínskou
ligou mladých hasičů, odpoledne se uskuteční soutěž
v požárním útoku „Memoriál Rudolfa Šebestíka“.
Několika posledními zápasy ukončí sezonu všechna
fotbalová mužstva SK. Následující sobotu pořádá
Bohuslavický oříšek zábavné odpoledne pro děti.
Přeju nám do prvního letního měsíce mnoho sil a
vytrvalosti, zejména pak žákům a studentům, ať
zdárně dokončí desetiměsíční snažení a potěší svoje
starostlivé rodiče.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce
7. jednání rady obce Bohuslavice 13. 5. 2015
Rada obce Bohuslavice
Bere na vědomí:
7/1
a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
b) Informaci o podání žádosti na vytvoření sociálně účelného pracovního místa pro obec.
c) Seznam osob, které mají vůči obci dluh a postup řešení.
d) Nabídku na zpracování projektové dokumentace na odbahnění Špakovského rybníku.
e) Informaci o přípravě aukce.
f)
Výsledky hospodaření za období I. - IV. 2015 a výběr daní za I – IV. 2015.
g) Informace stavu prací na vypracování projektové dokumentace „Oprava interiéru Kulturního
domu Bohuslavice“.
h) Informace o akci Chodníky III. etapa.
i)
Informace o akci Obchvat Moravce.
j)
Informaci o nájmu obecního bytu.
k) Informaci o opravě vodovodních vpustí na ulici K Velkému dvoru a vybudování odbočky na
hřiště SK.
l)
Informaci o opravě povrchu ulice Sokolská.
m) Žádost o prodloužení vodovodu.
n) Informaci o směně pozemku p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
o) Informaci o nebezpečné dopravní situaci na křižovatce ulic Polní, Záhumenní, Kozmická.
Schválila:
7/2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Odměnu za vedení kroniky za rok 2014.
Zamítnutí žádosti o přemostění potoka na ulici Družstevní.
Smlouvu o vypouštění odpadních vod.
Zamítnutí žádosti o rekonstrukci mostku na ulici Družstevní.
Žádost o dotaci s Charitou Hlučín na 1. čtvrtletí.
Žádost o dotaci pro klub malé kopané ve výši 9 000,- Kč.
Smlouvu na provedení geodetického zaměření přístavby kulturního domu.
Smlouvu na pronájem hrobu.
Výsledek hospodaření a závěrečný účet ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Navýšení kapacity MŠ Bohuslavice z 105 dětí na 125 dětí.
Vybudování a vybavení nových prostor pro MŠ v ZŠ.
Smlouvu s firmou Remak na zapůjčení podia, stanů a ozvučení na Anenské slavnosti.
Bezplatné zapůjčení stánků a průjezd katastrem obce na závod Bělský okruh.
Zamítnutí žádosti o dovoz obědu.
Nákup malé benzínové sekačky.

Všechny body byly schváleny jednomyslně.
V Bohuslavicích 13. 5. 2015
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
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Další informace
Pracovní skupina
Rada obce schválila vytvoření pracovní skupiny na menší stavební opravy v obci. S pracovníky
bude uzavřena dohoda o provedení práce, která umožňuje odpracovat 300 hodin ročně. Podrobné
informace získají zájemci o tuto práci na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Skládka pro odvoz betonu
Otevírací doba skládky pro betonový stavební odpad bude vždy každou první a třetí sobotu v měsíci
od 10.00 – 12.00 hod. Znovu upozorňujeme, že lze vyvážet pouze beton, železobeton NE CIHLY a
jiný stavební odpad.
Dále upozorňujeme, že kontejnery na biologický odpad pro veřejnost jsou umístěny na hřišti SK a u
samoobsluhy u Kafarně. Do kontejnerů je možné bezplatně ukládat pouze biologický odpad
ROSTLINNÉHO PŮVODU NE !!! ODPAD ŽIVOČIŠNÝ.
Informace o dovolené
Sděluji, že budu čerpat řádnou dovolenou v termínu od 5. června do 17. června. V případě potřeby
se obraťte na pracovníky obecního úřadu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Pozvánka - SDH
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích zve všechny občany a příznivce hasičů v neděli 14. 6.
2015 na hřiště SK, kde se uskuteční od 09.00 hodin soutěž mladých hasičů - Hlučínská liga. Naši
mladí bojují o pěkné umístění v konečném pořadí. Odpoledne v 15.00 hodin proběhne tradiční
hasičská soutěž „Memoriál Rudolfa Šebestíka“, kde se utkají soutěžní družstva mužů a žen
v požárním útoku. K občerstvení budou připraveny steaky, uzené cigáro, pečený bůček i nějaké
sladkosti. Na vaší účast a podporu soutěžních družstev se těší hasiči z Bohuslavic.

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Červen ve škole
Opět nám školní rok utekl jako voda a nastává velmi důležité, ale také velmi oblíbené období ve
škole. Před námi jsou ještě poslední písemky a zkoušení, abychom mohli všem žákům uzavřít
klasifikaci a rozdat na konci měsíce zasloužené vysvědčení. Žáci 9. třídy si tento měsíc zvlášť
užívají, protože je to jejich poslední v základní škole. Odměnou za celoroční snahu jsou školní
výlety a tradiční návštěva filmového představení. Během června proběhnou preventivní programy
pro žáky 2. – 5. tř. především na téma „šikana“ a v posledním týdnu také ekologický program pro
všechny třídy o třídění odpadů spojený s ukázkou činnosti včelařů zajištěnou p. K. Ostárkem.
Dne 11. 6. zve Klub rodičů Bublina a ZŠ Bohuslavice všechny děti a jejich rodiče na
„Zahradní slavnost“ spojenou s oslavou Dne dětí a otevřením nové zahrady s altánem. Pro děti
bude připravena zábava, soutěže, pro všechny něco dobrého k zakousnutí. U této příležitosti budou
pasováni budoucí prvňáčci. Zahájení této akce je plánováno na 16hod. odpoledne.
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Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. rozdáním vysvědčení. Po dohodě se zřizovatelem bude
z organizačních důvodů, kdy budou ve škole probíhat drobné stavební úpravy nové třídy mateřské
školy, pro žáky školy ve dnech 29. 6. a 30. 6. vyhlášeno ředitelské volno.
S výsledky dotazníkového šetření ve škole budete mít možnost se seznámit na webových stránkách
školy. Omluvte, prosím, provizorní provoz těchto stránek, pro příští školní rok připravujeme jejich
novou podobu.
Mgr.Gabriela Prchalová

Naše redakce se zúčastnila vyhlášení školního časopisu roku
v sále Střediska volného času Korunka v Ostravě. Setkání
redakcí se uskutečnilo v úterý 19. května 2015. Před
vyhlášením jsme si vybrali workshop „BESEDA S REDAKTORY“.
Tento workshop vedla Ivana Šuláková - editorka Českého rozhlasu, regionálního studia v Ostravě.
Ve své novinářské kariéře prošla tištěnými i elektronickými médii. Přednáší také na katedře
ekonomické žurnalistiky VŠB-TU. Vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě. Je
místopředsedkyní Syndikátu novinářů České republiky. Zaměřuje se na etiku novinářské práce a na
podmínky práce novinářů v regionech.
Dozvěděli jsme se spoustu užitečných rad pro budoucí tvorbu. Oběd v podobě bagety jsme si
všichni vychutnali a pomalu se shromáždili k slavnostnímu vyhlášení. Náš časopis Pohodář získal
diplom za 8. místo v MORAVSKOLEZSKÉM KRAJI. Všem redaktorům děkuji za práci ve
školním časopise a přeji jim mnoho úspěchů a čím dál více chtivých čtenářů.
Za redakci Mgr. Karla Poštulková
ČEZ STREET HOCKEY 2015
Žáci naší školy, jmenovitě: Antonín Cigán, Josef Kozák,
Lukáš Mika, Vlastimil Burian, Lukáš Kučera, Václav
Cyrus a Jan Szturz se zúčastnili již pravidelného turnaje ve
street hockei.
Dne 19. 3. 2015 jsme se v předkole soutěže utkali se žáky
ZŠ Hájová z Mokrých Lazců. Naši žáci dokázali oba dva
zápasy vyhrát a to s vysokým rozdílem skóre. Zaslouženě
postoupili do velkého finále, které se uskutečnilo ve
čtvrtek 16. 4. 2015 v hale SC Dubina v Ostravě.
Zde se sešlo 64 škol z celého moravskoslezského kraje.
Systém hry byl od počátku turnaje vyřazovací. Našim prvním soupeřem byla ZŠ Ostrčilova
z Ostravy. Zápasy probíhaly v bouřlivé atmosféře zaplněné haly. Naše utkání bylo od samého
začátku vyrovnané. Bohužel smolným gólem v závěru naši žáci prohráli rozdílem jedné branky ve
prospěch soupeře (3:4). Chtěl bych tímto našim žákům poděkovat za pěknou prezentaci naší školy a
obce. Příště třeba bude i to potřebné štěstí.
Mgr. Pavel Balcar
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Zpívání nás baví….
K mladým hudebním talentům se řadí také svými
pěveckými úspěchy žákyně 9. třídy a posledního
ročníku ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně –
Klaudie Prchalová. V jarních měsících úspěšně
reprezentovala hudební školu, naši obec, region i
kraj v několika kolech soutěže v sólovém zpěvu.
První místa získala ve školním kole v ZUŠ
Hlučín, v krajském kole v ZUŠ ve Frýdku Místku. Celostátní kolo proběhlo v Turnově, kde
byla účast ohrožena angínou. I přes antibiotika
vybojovala nakonec 2. místo v republice. Toto
ocenění je zásluhou také výborných pedagogů
v hudební škole, kterým patří poděkování a to p.
uč. Martě Jiráskové a Daniele Borovičkové –
rodačce z Bohuslavic. V červnu pak převezme ocenění hejtmana MSK v Hradci nad Moravicí.
Kromě toho Klaudie se svým dědou a strýcem reprezentovala naši obec v rodinné soutěži „Zpívá
celá rodina“. V červnovém dílu (27. 6.) sice náš bohuslavický tým dovolenou v silné konkurenci
nezískal, ale za své výkony, ovlivněné patřičnou trémou z televizních kamer, moderátora Vaška
Kopty a momentálním rozpoložením soutěžní poroty ve složení - Ondřej Hejma, Helena
Vondráčková, Debbi a Oto Balage, se nemusí stydět. Zvlášť, když je podpořila téměř padesátka
rodinných příslušníků, přátel a kamarádů z Bohuslavic, kteří vyjeli připraveným autobusem fandit
až do Brna.

Školní družina
Výstava zemědělské techniky
Ve čtvrtek 30. 3. 2015 jela ŠD na výstavu
zemědělské techniky Zetor do Hlučína.
Na
parkovišti u štěrkovny byly vystaveny různé stroje
a traktory, s jejich příslušenstvím. Děti si mohly
vyzkoušet vše, od nejmenšího traktůrku, až po
největší traktor. Také se mohly vyřádit na
skákacím traktoru, trefovat míč do traktorové
branky a zajezdit si na šlapacím traktoru.
Tímto děkuji firmě Agroservis Hlučín, za možnost
návštěvy této výstavy.
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Také jsme s dětmi jeli na výlet a to 15. 5.
2015 do Slezského muzea v Opavě.
Objednaný jsme měli okruh, který byl
zaměřený na savce. Paní průvodkyně nás ale
provedla celou spodní části expozice. Děti si
mohly prohlédnout exponáty, vyzkoušet
interaktivní tabule, se zájmem se zapojily do
kladených otázek ze zajímavosti zvířat. Tím
se dozvěděly mnoho nového. Všem se nám
zde líbilo, určitě to není naše poslední
návštěva tohoto muzea.
Při procházce městem jsme si dali zmrzlinu a
pak už jsme vlakem a autobusem jeli domů.
Mile nás překvapila vstřícnost drah, které nám dalo nejlevnější jízdné a také muzea, které nám dalo
nejen dětské vstupné, ale i skupinovou slevu. Tímto bych všem chtěla moc poděkovat. Děkuji také
paní Mgr. Zdeňce Birtkové za spolupráci při dohledu na tomto výletě.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Sport
SK Bohuslavice
Dobrý den všem příznivcům fotbalu. Květen utekl jako voda a je tedy před námi souhrn výsledků za
uplynulý měsíc.
A mužstvo
A mužstvo jede na vítězné vlně, kdy v květnu zvítězilo ve všech utkáních. Tomu také
odpovídá postavení v tabulce, kterou vede s 52 body. Za námi se s dvoubodovým odstupem drží
Sokol Krásné Loučky. Na dalších místech, už je více než desetibodový odstup, a tak se o vítězi
soutěže pravděpodobně rozhodne mezi těmito kluby. Jak můžete vidět níže, daří se nám střelecky,
když jsme doposud nastříleli 76 branek. Na druhou stranu v obrané hře to není ideální a počtem
obdržených branek spadáme spíše do spodní poloviny tabulky. Do konce soutěže zbývají ještě tři
kola, tak držíme palce.
SK Bohuslavice A – TJ Družstevník Úvalno
6:2 (2:0)
TJ Sokol Chomýž - SK Bohuslavice A
2:5 (2:0)
SK Bohuslavice A – TJ Spartak Chuchelná
3:1 (1:1)
FK Velké Hoštice – SK Bohuslavice A
0:3 (0:0)
SK Bohuslavice A – FK Město Albrechtice
2:1 (0:0)
B mužstvo
B mužstvo už není ani stínem týmu, který nastupoval na podzim. Výsledkově se opravdu
nedaří a celý tým je v totální krizi, do které zabředl po několika porážkách v řadě. Někdy bohužel
prohrajete i po dobrém výkonu a někdy si zase výhru nezasloužíte a ona sama přijde. Teď by jsme
alespoň takové vítězství brali všemi deseti, aby se zvedla psychická pohoda a snad, by jsme se
dočkali i lepších výsledků. V současné době nám patří sedmá příčka tabulky s 24 body.
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SK Bohuslavice B – FK Moravan Oldřišov B
1:4 (1:3)
TJ Viktorie Chlebičov B – SK Bohuslavice B
1:0 (0:0)
SK Bohuslavice B – TJ Dobroslavice
2:3 (2:1)
SK Bohuslavice B – TJ Slávie Píšť B
1:3 (0:1)
Sokol Štěpánkovice „B“ – SK Bohuslavice „B“
2:2 (1:0)
Dorost
Mládež jede na plné obrátky, trénuje v hojném počtu, mají dobrý, soudržný kolektiv a
fotbalem se především baví, což je dobře. Jejich píle se jim vrací na výsledcích. Doufáme, že jim to
vydrží i do dalších utkání. Dorostenci jsou s 28 body na krásném pátém místě tabulky okresního
přeboru dorostu. A mohou s klidem nastoupit do závěrečného utkání v soutěžním ročníku.
TJ Sokol Hať– SK Bohuslavice
1:1 (1:1)
FK Darkovičky – SK Bohuslavice
1:4 (1:1)
SK Bohuslavice – Stěbořice
2:1 (1:0)
SK Bohuslavice – TJ Sokol Kobeřice
3:3 (3:2)
Slávia Malé Hoštice – SK Bohuslavice
0:4 (0:2)
Žáci
Žáci zakončili sezonu, pro některé to byl poslední zápas v této kategorii a čeká je postup do
dorostu. Odcházet budou moct se vztyčenými hlavami a s jistotou čtvrtého místa v konečné tabulce,
když se jim podařilo uhrát 24 bodů.
SK Bohuslavice – TJ Darkovice
11:0
TJ Bolatice – SK Bohuslavice
4:2
TJ Spartak Chuchelná – SK Bohuslavice
3:1
SK Bohuslavice – TJ Háj ve Slezsku
1:6
TJ Vřesina – SK Bohuslavice
1:5
S velkým ohlasem se v minulém měsíci uskutečnil nábor nejmenších do takzvané přípravky.
O fotbal je mezi dětmi opravdu velký zájem, o čemž svědčí hojná účast. Věřme tedy, že je tato
iniciativa příslibem do budoucna, a to nejen sportovního klubu, ale celé naší komunity, protože sport
obecně rozvíjí nejen tělo a pohybový aparát dětí, ale osvěžuje také mysl a dává vzniknout
nezapomenutelným zážitkům.
Ivo Dominik
Stolní tenis – Patrik Klos
Konec zimy a začátek jara se pro bohuslavického stolního tenistu Patrika Klose nesl ve znamení
bojů za svůj domovský klub TJ KST Ostrava, který do poslední chvíle bojoval o účast v play-off
extraligy mužů. Patrik se aktivně těchto zápasů zúčastnil a nevedl si vůbec špatně. Za zmínku stojí
především rozhodující zápas Ostravanů v posledním ligovém kole proti pražskému týmu z Kotlářky,
kde Patrik výhrou nad reprezentačním kolegou Kučerou stvrdil postup svého klubu do bojů o titul.
Ostrava pak nestačila na další pražský tým El Niňo, avšak samotný postup mezi nejlepší týmy ligy
je považován za úspěch.
Další vynikající a hlavně nečekaný výsledek
zaznamenal Patrik společně se svým parťákem
Pavlíkem, kdy dokázali vybojovat bronzové medaile
ve čtyřhře na Mistrovství republiky mužů, které
se letos konalo v Hranicích. Tento úspěch je
v pingpongových kruzích považován tak trochu
za senzaci, je ale třeba říct, že jde o výsledek
zasloužený, jelikož při své cestě za bronzem dokázali
mladí ostravští reprezentanti vyřadit nejeden silný
pár.
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Nejdůležitějším turnajem byl bezesporu květnový národní šampionát dorostenců, konaný
v nedalekém Havířově. A i zde se Patrikovi velmi dařilo. Vybojoval dvě stříbrné medaile. Tu první
v kategorii jednotlivců. Je tedy vicemistrem republiky pro rok 2015! Na krk si pověsil ještě další
stříbrnou, kterou má ze čtyřhry.
Jaro 2015 lze tedy z pohledu Patrika Klose považovat za velmi zdařilé a i když se sezona
stolním tenistům pomaličku blíží ke svému konci, pořád je o co bojovat. Patrika ještě v nejbližší
době čekají mezinárodní turnaje na Slovensku a v Polsku a poté už zápolení v reprezentačním dresu
na Mistrovství Evropy v Bratislavě.
Pavel Klos
Naši hasiči bodují v soutěžích TFA
Po krátkém odpočinku v listopadu a
prosinci následovala fyzická příprava na
letošní
sezonu.
Zimní
přípravu
absolvovali Jirka Pašek, David Pašek a
Adam Ryš, Jirka Vitásek s ohledem na
pracovní vytížení trénuje individuálně.
Po prezentaci našeho TFA týmu na
oslavách 110 let Dobrovolného
záchranného hasičského sboru se k nám
přidala i Nikola Steffková, která se
předvede při nejbližší soutěži žen.
První soutěže a výsledky:
David Pašek TFA Hnojník 5. místo,
Šilheřovice 6., Olomouc (ČP) 38., Stonava 2., Mosty u Jablunkova 3.
Jirka Pašek, ač dorostenec, v Mostech u Jablunkova 11 v kategorii mužů a nejrychlejší čas
v kategorii dorostenců, ale vzhledem ke spravedlivým? koeficientům až 4. místo.
Adam Ryš TFA Andrlův chlum (ČP) v kategorii 45+/dobrovolní hasiči diplom za druhé místo,
Šilheřovice 28.
Běžně na staru soutěže stojí min. 40 závodníků lačných po vítězství, takže každé umístění mezi
prvními deseti je cenné. Letos se opět zúčastníme seriálu závodů O pohár ředitele HZSMSK v TFA,
závodů Českého poháru TFA (pouze na Moravě) a regionálních soutěží, nejbližší závod 6. 6.
v Jablunkově, potom 20. 6. Frenštátský mamut.
Děkujeme našemu mecenáši Hospodářskému družstvu Hlučín, zastoupenému Ing. Fojtíkem za
významnou podporu.
Ing. Adam Ryš
JK Voltiž Albertovec - Nová voltižní sezóna zahájena ve Frenštátě
28. 3. 2015 se rozjel první "plný" závod, a to ve Frenštátě pod Radhoštěm
Plný proto, že lehce si už někteří závodníci zazávodili při jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem.
Ve Frenštátě však už proběhly závody ve všech kategoriích.
Kategoriím skupin junior vévodili z JK Voltiž Albertovec (Veronika Lischková z Bohuslavic)
na Patriotovi v "D" skupinách si prvenství vysloužili zástupci z Voltiže DUHA na Hasanovi.
Nejvíce obsazenou kategorii jednotlivců junior si na prvních místech také rozdělili zástupci z JK
Votliž Albertovec, konrétně Kateřina Kocurová v kat. "A" a Lucie Kubíková v kat. "B".

Stránka | 9

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 270

Červen 2015

CVI Itálie s českým zastoupením
Menší Česká voltižní
ekipa se vydala ve
středu v noci 1. 4. 2015
do
slunné
Itálie.
Celkem 4 koně, jedna
skupina a 9 jednotlivců
se postavilo na start za
ČR.
Do Itálie tentokráte
dorazilo
spoustu
závodníků z jiných států
oproti loňskému roku, a
to hlavně v podobě
rakouských, německých
a
švýcarských
soutěžících.
Velmi dobře si vedl náš
český team z JK Voltiž Albertovec (Veronika Lischková z Bohuslavic) na Patriotovi, který byl
dokonce druhý nejlepší kůň v povinných sestavách a třetí nejlepší ve volných. Ve druhé volné
sestavě bohužel děvčata v jedné části sklouzla a tak team spadl ze čtvrtého místa na páté. V docela
silné konkurenci však můžeme mluvit o úspěchu.
Všechny tři juniorky postoupily do finále, a to konrétně Kocurová s Grygarovou z JK Voltiž
Albertovec a Viktorínová z TJJ LUCKY Drásov. Kde nejlépe se vedlo Katce Kocurové, která
nakonec obsadila 11. místo.
V dětech se nejlépe vedlo Nele Stříbné z Albertovce, která obsadila krásné 5. místo.
Závod byl výborně organizován, všichni závodníci dostali krásné baťůžky a všechny koně si
odvezly deky od pořadatele.
Albertovec ve znamení premiéry
11. 4. 2015 se v prostorách Albertovce pod vedením pořadatele JK Voltiž Albertovec
uskutečnil další voltižní závod.
Proč ve znamení premiér? Protože se zde poprvé přihlašovali závodníci přes nový systém, který si
hlavně pochvaluje zpracovatel. Další premiéru si zažili seniorští jednotlivci, kteří si poprvé
vyzkoušeli zacvičit technickou sestavu a nakonec se Albertovský závod jel na šest rozhodčích.
Juniorským sestavám opět kralovali Albertovští (Veronika Lischková z Bohuslavic), a to ve
skupinách na koni Patriot s Ladislavem Menšíkem, v ženách "A" stejně jako ve Frenštátě p.R.
vítěztví obhájila Kateřina Kocurová a v "B" kategorii tentokráte vyhrála Nela Stříbná. Ještě
jedno prvenství získal Albertovec, a to v kategorii seniorských žen, které získala Bára
Komárková.
Všem gratulujeme, Martin Lischka
Na naší škole zahájil svou činnost kroužek atletiky, který si po trenérské stránce vedou zkušení
trenéři SSK Vítkovice. Pod patronací SSK se uskutečnily závody tzv. trojboj v rámci Severní
Moravy v Ostravě Vítkovicích a dvakrát v Hlučíně. Děti z naší základní školy se úspěšně
prezentovaly a zaznamenaly i medailová umístění. Z bohuslavických dětí se zúčastnili:
1. třída - Lukáš Ostrák, Vojta Dospíšil a Vašek Tkačík
2. třída - Renátka Tomášková, Maruška Burianová , Hanka Janošová a Honza Vitásek
Děkujeme za reprezentaci a přejeme další sportovní úspěchy
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Volejbalový turnaj – Bohuslavický bagr
3. květnovou neděli jsme pořádali náš již 5. venkovní volejbalový turnaj. Bylo nás tradičně 6
družstev, přestože jsme měli daleko více zájemců
o tuto krásnou hru pod sítí. Bohužel z kapacitních
důvodů jsme je museli odmítnout a nechali
původní počet. Za domácí tým jsme postavili 2
družstva, plus přijeli hráči z Chuchelné, Vřesiny,
Bolatic a Štěpánkovic. Hrálo se klasicky na
smíšená družstva, což znamená min. 2 ženy v
týmu. Počasí nám přálo, už od rána bylo krásně a
slunce nám svítilo na jednotlivé utkání, které
pokračovaly až do odpoledních hodin. Z
konečného výsledku jsme měli opravdu radost,
neboť naše první družstvo turnaj vyhrálo. Na
dalších místech se pak umístili hráči z Vřesiny,
Chuchelné, Bolatic, Štěpánkovic, no a poslední
místo zůstalo na náš druhý bohuslavický tým. Měli
jsme radost z ohlasů jednotlivých týmů, že se
na náš turnaj vždy těší a užívají si ho.
Děkujeme také obci Bohuslavice za poskytnutí reklamních předmětů k cenám pro jednotlivé týmy.
Po vyhodnocení výsledků všichni netrpělivě spěchali domů k televizím fandit našim hokejistům.
Přestože jsme s Kanadou nakonec prohráli, věřili jsme, že to v neděli s Amerikou ustojí... Dopadlo
to sice jinak, ale radost z pohodově stráveného sobotního dne nám to nezkazilo a těšíme se na další
ročníky.
Marie Kocurová

Porubajk 2015
V sobotu 23. dubna 2015 se za slunečného počasí známá
Hlavní třída v Ostravě Porubě, stala hlavním cílem
natěšených cyklistů, jelikož se zde konal 8. ročník
oblíbeného maratonu horských kol Porubajku. Počet
přihlášených závodníků překonal počet 1472 účastníků.
Atmosféru během startu navodily úžasné zvuky bubnů a
jednotlivé soutěžní kategorie cyklistů odstartovali po
odeznění gongu. Závody byly
jako vždy zahájeny malými
dětmi, které doprovázeli i jejich
rodiče a to jak na kolech, tak
běžecky, aby své ratolesti
dostatečně povzbudily. Pro tyto malé závodníky je to vždy perfektní
zážitek a hlavně zkušenost do budoucna. Následoval start starších dětí
na 10km ve dvou věkových kategoriích: 8 - 11 let a starší od 12 - 15
let.
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V deset hodin byl úderem gongu zahájen závod na 68km, kde nechyběl ani obhájce prvenství Matěj
Lasák. Přibližně o hodinu později se připravovali na start i účastníci krátké tratě na 38km, kterého se
účastnil i reprezentant z Bohuslavic Petr Češla se startovacím číslem 544. Rozjezd závodu byl určitě
lépe organizován než na jiných závodech, kdy při startu se závodníci doslova mačkají na sebe a je
málo místa na rozjezd. První kilometr a půl byl doprovázen policii ČR, která uzavřela celou Hlavní
třídu v Ostravě - Porubě spolu s hlavní cestou kolem Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě.
Závod dále v horkém počasí pokračoval přes Vřesinu u Ostravy na lyžařský areál Skalka, kde se za
perfektní atmosféry povzbuzujících návštěvníků stoupalo do kopce cca 300m, který se v zimě sjíždí
na lyžích. Trasa pokračovala střídáním rovinatého a kopcovitého terénu převážně v zalesněné
oblasti. "Byl jsem ani nevím kde, a na nás závodníky čekal cca 50m strmý kořenový úsek, kde jsme
museli vzít kolo na záda a vyjít tento náročný krátký úsek stezky do kopce. Dále jsme projeli kolem
Pánského Mlýna a následovalo vracení se do vytouženého cíle, který byl v areálu Vysoké školy
Báňské.“ ( P. Češla). Z počtu přihlášených závodníků 1472, se Petr Češla umístil na krásném 267.
místě.
Děkuji za podporu perfektního sponzora Aloise Heiduka, jelikož díky jeho mazacím prostředkům
šlape kolo jak má. A nejočekávanější novinkou se stane v průběhu měsíce června, spolupráce Petra
Češly, s majitelem restaurace Saloon Pub, který je novým sponzorem nového Saloon biker týmu
PORUBA!!! (který bude oblékat dres Saloon Pubu).
Další z očekávaných téměř domácí závod „Bělský okruh“ proběhne 30. 5. 2015, kterého se zúčastní
více cyklistických nadšenců z Bohuslavic.
Bc. Jana Štěpánková
Májový Bobr 2015
I za nepříznivého počasí jsme se v sobotu dne 23. května
2015 vydali na závody do obce Bobrovníky, kde se konal
druhý ročník Májového Bobra. Na startu se sešlo celkem 224
cyklistických nadšenců, kteří při půl hodinovém čekání na
startě pořádně vymrzli. Samotný závod odstartoval místní
pan starosta přesně ve 12 hodin.
První kilometr tratě, který vedl po asfaltové cestě probíhal
naprosto bez problému a při vjetí do lesa začalo trápení závodníku, jelikož 60% závodu následovalo
jen bahno, bahno a ještě jednou bahno. Místní pořadatelé se snažili situaci vyřešit tak, že úseky kde
bylo opravdu moc bahna, přemostili paletami, které se stali díky vydatnému dešti, který závod
předcházel kluzkými. Někteří závodníci na těchto mokrých paletách padali jako zralé švestky ze
stromu. Pokračoval úsek přes Lhotku do Hošťálkovic, na konci této trasy následoval nebezpečný cca
10 metrový spád a průjezd kilometrové části trati ve vysoké metrové trávě. Pro některé závodníky
čekalo „malé“ odpočinutí při dlouhém sjezdu, kdy se na konci prudce brzdilo, protože následoval
místní potok.
Jednoduše řečeno, tento závod byl opravdu náročný, někteří závodníci měli tak zabahněnou
přehazovačku, že museli závod překonat se zatnutými zuby jen na pár převodech. Došlo k mnoha
defektům, které znepříjemnili průběh závodu a také se bohužel staly i zdraví nebezpečné pády. Což
utvrdil vážný pád, ke kterému došlo asi 4 km před cílem, kdy při sjezdu si jedna ze závodnic z týmu
Mike Bike, zlámala klíční kost. Snad vše dopadne dobře a slečna nezanevře na MTB závody a v
následujících závodech se budeme těšit na její účast.
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Před vytouženým cílem jsme museli ještě absolvovat kilometrový výšlap do posledního prudkého
kopce a při příjezdu do startovací rovinky nás povzbuzovali místní nadšenci a také kolegové, kteří
už vše měli za sebou.
V samotném cíli účastníky závodu čekalo pohoštění v podobě
grilovaného kuřete a různé pochutiny. Z celkového počtu startujících
224 se Petr Češla umístil na 95. místě. Nesmím opomenout, že
tohoto závodu se účastnil i Jakub Riedel, který taky objíždí všechny
závody v Moravskoslezském kraji a umísťuje se na perfektních
místech, tento závod dokončil na krásném 37. místě.
Jediné co lze vytknout pořadatelům je, že z části tratě nějací
„barabové“ odstranili značky ukazující směr jízdy a pár závodníku
mezi kterými byl i Petr Češla jeli mimo vyznačenou trasu a pak se
museli složitě vracet.
Bc. Jana Štěpánková

Inzerce
Prodám zánovní benzínovou pilu HUSQUARNA 445, cena dohodou. Bližší informace na tel. čl.
737 948 547.

OBCHOD u MILI
Zdravá výživa – bezlepkové výrobky,
sušené ovoce, semínka, oříšky,atd.
Second-hand – výběrové zboží I. jakosti
pro děti i dospělé
Otevírací doba:
Po-pá 9.00-11.30 a 13.30-17.00
So 9.00-11.00
nebo dle dohody na tel: 733 410 703
Najdete nás v Bolaticích na ulici
Hlučínská 16
50m od OÚ směr Dol. Benešov
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Stavebniny Jiří Návrat
Sleva na betonové výrobky firmy Presbeton až 45%

Písek tříděný 312,-/tuna
Základová tvárnice od 25,-/ks
Při předložení tohoto letáku sleva 5% na jeden nákup.
Slevy nelze sčítat. Neplatí při platbě platební kartou. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Akce platí do 30. 06. 2015

Provozovna: U Garáží 253, Háj ve Slezsku
www: www.stavebniny-navrat.cz
e-mail: navrat.jiri@volny.cz
telefon: 604 941 368

Prodejní doba:
PONDĚLÍ

7.00 – 15.00

ÚTERÝ - PÁTEK

7.00 – 16.00

SOBOTA

7.30 – 11.00
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červnu 2015
Dudová Hildegarda
Gaidová Marie
Halecký Jozef
Vitásková Marketa
Blokscha Vilém
Odvodyová Alžběta

Kubíková Anežka
Vitásková Adéla
Homolla Ervín
Kubíková Dagmar

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