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Vážení spoluobčané,
posledním červnem jsme zakončili první pololetí
roku 2015, a nezbývá než provést půlroční
hodnocení a konstatovat, že „čas letí jako bláznivý“.
Letošní červen se nám v počasí představil ve dvou
rovinách. První polovina byla vyloženě letní, ale po
teplých až tropických dnech přišlo poměrně velké
ochlazení a srážky, které trvaly do konce měsíce. Dle
předpovědi meteorologů se můžeme na další letní
teploty těšit již od začátku července, což přivítají
zejména děti, kterým začaly prázdniny.
První neděli v červnu jsme za krásného počasí
oslavili slavnost Božího těla. Děkuji otci Kazimírovi,
hasičům a občanům za přípravu a organizaci
průvodu.
Následující neděli proběhla za hojné účasti občanů i
hostů z okolí hasičská slavnost a soutěž v požárním
útoku. Dopoledne se konala hasičská liga žáků, kde
naše družstvo získalo druhé místo. Velmi bohatá na
různé akce byla třetí červnová sobota. Na školním
hřišti se v odpoledních hodinách konal Dětský den,
který pořádal Bohuslavický oříšek. V nedalekém
polském Tworkově se uskutečnil hudební folklórní
festival, kterého se zúčastnily i naše Vlašanky.
Děkuji všem pořadatelům a účinkujícím za obětavou
práci. Ve stejnou dobu sehráli naši fotbalisté na
domácím hřišti poslední utkání sezóny. Vítězství se
Slavii Opava a zaváhání soupeře z Krásných Louček
vyneslo naše mužstvo opět na první místo tabulky a
zajistilo postup do I. A třídy. Gratuluji a přeji hodně
úspěchů v budoucnu. Poslední sobotu v červnu
proběhla televizní soutěž „Zpívá celá rodina“, ve
které vystoupili také naší spoluobčané. Děkuji rodině
Barčových a Prchalových za vynikající reprezentaci
naší obce.
Asi nejspokojenější skupinou jsou v tuto dobu žáci a
studenti, kterým končí školní rok. S žáky devátého
ročníku jsme se rozloučili ve čtvrtek 25. června
slavnostním předáním vysvědčení a pamětních listů
v obřadní síni obecního domu. Pěkné akce se
zúčastnili také rodiče žáků a pedagogové školy.
Zbývajícím třídám skončil školní rok o den později.
Děkuji všem pracovníkům školy za práci a všem
přeji pěkné prázdniny.
Pokračovaly také práce na opravě chodníků. Na ulici
[Zadejte
Sokolské
byltext.]
položen asfaltový povrch a byla
vybudována asfaltová plocha pod kontejnery na
hřišti SK.

BOHUSLAVICE

Vzhledem ke složitým a nedořešeným vlastnickým
právům k parcelám se nám bohužel nepodařilo
dokončit žádost o dotaci na obnovu interiéru
kulturního domu, takže se letos nepočítá se
zahájením stavebních prací v tomto objektu.
Následující měsíc je ve znamení největší
společenské události v obci - Anenských slavností.
Uskuteční se v závěru měsíce od pátku 24. července
do neděle 26. července a pořadatelem je tradičně
Bohuslavický oříšek a Obec Bohuslavice. Součástí
bude výstava obrazů a fotografií z Hlučínska a
sousedních polských gmin. Dva týdny před touto
akcí, v neděli 12. července se koná velmi oblíbená
Myslivecká slavnost, která je vyhlášena svými
kulinářskými pochoutkami. Ve stejném termínu
proběhne v Hlučíně také Festival kultury a
Hlučínských řemesel. Na všechny akce jste srdečně
zváni.
Děti z naší farnosti odjíždějí 1. července na letní
tábor do Sobotína u Šumperku, kde stráví deset dnů
se zajímavým programem.
V červenci budou pokračovat práce na opravě
chodníků. Brigádníci z řad studentů provedou
každoroční vyčištění potoka a přeložení uvolněných
dlaždic. Na začátku obce od Závady chceme provést
náročnější opravu zpevněním břehu. Ve škole
začaly stavební práce na vybudování dalších prostor
pro předškolní děti. Proběhne výběrové řízení na
dodavatele akce Zateplení HZ Bohuslavice a
příprava na realizaci stavebních prací.
Do prvního měsíce prázdnin nám přeji mnoho
slunečných dnů nejen na obloze, ale i v našich
myslích.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce
8. jednání rady obce Bohuslavice 3. 6. 2015
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Informaci o nástupu dvou pracovníků na místa dotované ÚP od 1. 6. 2015.
Informaci o dlužnících obce.
Nabídku na zpracování projektové dokumentace na odbahnění Špakovského rybníku.
Žádost o odstranění černé stavby.
Výsledky hospodaření za období I. - V. 2015.
Informace o přípravě rozpočtového opatření č. 2.
Nabídku na prodej obecního pozemku.
Schválení dotace na zateplení hasičské zbrojnice
Schválení dotace na nákup komposterů a kontejnerů na bioodpad.
Aktuální informace projektu Oprava interiéru KD
Průběh prací projektu Chodníky III. Etapa.
Dokončení první fáze obchvatu Moravce.
Informace o dokončení oprav ulice Sokolská.
Informace o zpevnění plochy pod kontejnery na hřišti SK.
Cenovou nabídku na projekční práce mostku pro pěší v Bohuslavicích.
Soupis zájemců ukončení pronájmů hrobů (pronajimatelé ze Závady).
Informace o obecní parcele 2313 – na ženichu, zpřístupnění z ulice Družstevní.
Informace o zabezpečení přestavby - ZŠ a MŠ Bohuslavice
Informace o připravovaném kalendáři na rok 2016.
Informace o Anenských slavnostech 2015.
Informace o problému podomního prodeje v obci.
Rada obce schválila:
8/2
a) Zamítnutí žádosti o instalaci silničních obrubníků na ulici Sluneční.
b) Zamítnutí žádosti o povolení stavby mostku k parkování na ulici Družstevní.
c) Smlouvu o zřízení věcného břemene na ulici Záhumenní.
d) Cenovou nabídku vypracování projektové dokumentace na akci „ Oprava ul. Okružní“
e) Cenovou nabídku na vypracování studie „ Dům pokojného stáří Vincence Hurníka“.
f) Zamítnutí žádosti o navýšení dotace na Strassenfest 2015.

Všechny body byly schváleny jednomyslně.
V Bohuslavicích 3. 6. 2015
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
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Výpis z usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 23. 6. 2015 v Bohuslavicích
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 6/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Antonína Štefka a Ing. Tomáše Gruně za členy návrhové komise, Lukáše
Paška a Petra Kubíka za ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 6/1 b) schválilo:
Program 6. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 6/1 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – V/2015. Celkové příjmy za 01-5/2015
činily 7 642 549,18 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 189 917,01 Kč, zůstatek
z roku 2014 ve výši 7 546 049,67 Kč a splátka úvěru ve výši – 250 000,- Kč. Celkové příjmy vč.
financování za 01-05/2015 činily 15 125 515,86 Kč. Celkové výdaje za 01-05/2015 činily
6 957 369,19 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 5. 2015 byl ve výši 8 168 146,67 Kč, z této částky činil
zůstatek na běžném účtu 8 059 886,02 Kč, na účtu za domovní odpad 62 781,- Kč a na účtu u ČNB
45 479,65 Kč.
usnesením č. 6/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 2/2015 bez výhrad.
usnesením č. 6/1 e) schválilo:
Návrh na úplatný převod pozemku p. č. 576/4 „C“ v k. ú. Bohuslavice u Hlučína z majetku ÚZSVM
do majetku obce Bohuslavice.
Návrh na úplatný převod pozemku p. č. 578/1 „B“ v k. ú. Bohuslavice u Hlučína z majetku ÚZSVM
do majetku obce Bohuslavice.
usnesením č. 6/1 f) schválilo:
Přijetí dotace na nákup komposterů a kontejnerů na bioodpad ze SFŽP.
usnesením č. 6/1 g) schválilo:
Přijetí dotace na „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Bohuslavice“ ze
SFŽP.
Cenovou nabídku na SOD na Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci
Bohuslavice – 2. etapa. Zajištění TDS a ATD, smlouvy se SFŽP, propagace projektu, administrace
dotace a ZVA a pověření starosty podpisem této smlouvy.
usnesením č. 6/1 h) schválilo:
Rozdělení úhrady nákladů na výstavbu zpevněné plochy pod kontejnery v areálu SK Bohuslavice
mezi Sportovní klub Bohuslavice – 15 000,- Kč, SDH Bohuslavice 10 000,- Kč a obec Bohuslavice
cca 50 000,- Kč.
Bude vypracována smlouva o bezúplatném užívání plochy na 15 let mezi SK Bohuslavice a Obcí
Bohuslavice a mezi SK Bohuslavice a SDH Bohuslavice.
usnesením č. 6/1 i) schválilo:
Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace k výstavbě lávky pro pěší u Kulturního
domu Bohuslavice a pověření starosty obce podpisem SOD s dotavatelem.
usnesením č. 6/1 j) schválilo:
Přestavbu učebny dílen na hernu MŠ včetně sociálního zařízení a šaten.
usnesením č. 6/1 k) schválilo:
Opravu potoka u točny v délce 60 m vybetonováním opěrné zdi nebo položením betonových „U“
profilů.
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usnesením č. 6/1 l) schválilo:
Prodej pozemku parc. č. 2363 v k.ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 99 m2 z majetku obce.
usnesením č. 6/1 m) schválilo:
Prodej části pozemku parc. č. 1554/10 v k.ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře cca 10 m2 z majetku
obce.
usnesením č. 6/1 n) schválilo:
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 6/2 a)
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 6/2 b)
Informaci o příjmu daní v roce 2015.
č. 6/2 c)
Informace o dokončení 1. etapy obchvatu Moravce.
č. 6/2 d)
Informace o průběhu opravy chodníků III. etapa.
č. 6/2 e)
Informace o projektu „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v
obci Bohuslavice“.
č. 6/2 f)
Informace o opravě kanalizace a povrchu na ulici Sokolská.
č. 6/2 g)
Informace o opravě ulice Okružní.
č. 6/2 h)
Projednání návrhu jízdního řádu drážní dopravy.
č. 6/2 i)
Informace o vybudování posezení u Struhalova dubu.
č. 6/2 j)
Informace z jednání rady obce dne 13. 5. a 3. 6. 2015.
V Bohuslavicích dne 23. 6. 2015
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

Další informace
Několik témat k zamyšlení
Kontejnery na bioodpad
V naší obci jsou již více než rok kontejnery na veřejně přístupných místech bez jakéhokoliv časového
omezení pro ukládání bioodpadu. Tento velkorysý přístup není zdaleka ve všech obcích. Většinou je
uložení odpadu omezeno časově a pod dohledem pracovníka obce. Bohužel se čím dál častěji
setkáváme s negativními jevy. Mnohdy je odpad vyhozen i s umělohmotným pytlem, nebo se ukládá
živočišný odpad. Kontejnery jsou odváženy do kompostárny NE na skládku! Velice často je také
nepořádek okolo kontejneru, zejména u Kafarně. Věřím, že si většina občanů uvědomí, že tato služba
je opravdu pro nás všechny a nebudeme muset přijímat žádné omezující opatření.
Sečení, řezání atd…
V Bohuslavicích v současné době není obecně závazná vyhláška, která by omezovala sečení trávy a
další práce způsobující hluk o víkendech. Zatím jsme ji nepotřebovali. V poslední době se však
množí případy, kdy k těmto činnostem dochází v pozdních odpoledních hodinách v sobotu a dokonce
v neděli (ideálně těsně po obědě). Domnívám se, že každý z nás si může najít čas na sečení trávy
v době, kdy nebude obtěžovat svoje okolí. Zachovávejme krásné tradice a buďme ohleduplní
k ostatním spoluobčanům.
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Podomní prodej
Toto téma je velice často diskutováno v nejrůznějších mediích, ale také v domácnostech a
hospodách. Již několik obcí z okolí vydalo zákaz podomního prodeje a ke stejnému kroku se
chystáme také v Bohuslavicích. Tento zákaz má ochránit zejména starší spoluobčany od nepoctivých
prodejců a zprostředkovatelů služeb. Nebude ale omezen řádně ohlášený prodej na tradičních místech
v obci, na který jste zvyklí.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Označování budov číslem popisným
Kontrolou budov, zejména rodinných domků v naší obci, jsme zjistili, že mnohé rodinné domky
nejsou označeny číslem popisným, jak ukládá zákon o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění v §§
31 a 31 a), což znesnaďňuje orientaci jak záchranné službě, tak i zasílatelským službám a
v neposlední řadě i doručovatelům pošty. Mnohé rodinné domky nejsou označeny čísly popisnými
po jejich zateplení na nových fasádách a číslo není připevněno ani na plotě či brance. Dle § 32
zákona o obcích je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu číslem popisným a
udržovat jej v řádném stavu. Barva a provedení čísel není obecním úřadem stanovena.
Žádáme proto vlastníky budov, kteří je nemají označeny číslem popisným, aby v co nejkratší době
sjednali nápravu.
Děkujeme za pochopení.
Vyřizování nových občanských průkazů nemocným občanům
V posledních dvou měsících se spoluobčané dotazují na vyřizování nových občanských průkazů
nemocným příbuzným, kterým skončí nebo již skončila platnost občanského průkazu a oni se sami
nemohou dostavit na úřad k vyřízení nového dokladu (bohužel podle zákona o občanských
průkazech již občanské průkazy nemají platnost bez omezení, ale platí pouze 10 let). V takovýchto
případech je nutné kontaktovat Městský úřad Hlučín – odbor správních agend – tel. č. 595020237,
595020284, 595020285, 595020215 nebo 595020315, kde si požadavek vyřízení nového
občanského průkazu zaevidují a domluví si návštěvu k vyřízení nového OP u Vás doma, kde
zároveň i dotyčného občana - žadatele o OP vyfotí a po vyřízení OP nový doklad i následně
dovezou.
Karla Krupová
Kontejnery na zeleň
Po posledních jednáních s firmou Grasservis s.r.o. Hlučín, která nám zajišťuje svoz a likvidaci
biologického odpadu (kontejner na hřišti sokolu a kontejner za prodejnou tempo směr závada) byl
upraven režim svozu biologického odpadu. Kontejnery jsou výhradně určeny pro trávu, plevel, seno,
listí, slámu a jemné větvičky stromů. Veškerá dřevní hmota, jako např. thuje, větve, celé stromy,
keře, pařezy atd. a její likvidace a uložení bude řešeno po konzultaci s technikem obecního úřadu.
Dále upozorňuji, že do kontejneru patří pouze zeleň, plastové pytle ve kterých trávu donesete si
odneste zpět domů, nebo je odložte do příslušné sběrné nádoby na tříděný odpad.
V případě že kontejnery jsou plné, neukládejte váš odpad mimo kontejner. Čas strávený následným
uklízením bychom mohli věnovat například zametáním chodníků nebo jiné prospěšné činnosti.
Petr Herudek, technik
Kadeřnictví na vlásku
Paní Daniela Ostráková oznamuje, že během prázdnin bude kadeřnictví každé úterý uzavřeno!

Stránka | 7

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 271

Červenec 2015

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Závěr školního roku
Červen ve škole byl ve znamení uzavírání klasifikace, pořádání školních výletů a posledních akcí
pro žáky školy. Žáci se snažili dohonit, co se dalo, ale ne vždy lze vše vyřešit na poslední chvíli.
Učitelé berou v úvahu při svém hodnocení prospěchu i chování celoroční či pololetní snažení, píli a
práci jednotlivých žáků. Bohužel, byly v letošním roce, po poradě v pedagogickém sboru, uděleny
dvěma žákům snížené stupně z chování. Na druhou stranu musíme pochválit všechny ty, kteří za své
příkladné chování obdrželi od svých třídních učitelek pochvaly a také snaživé a úspěšné žáky, kteří
dosáhli vyznamenání a mnozí samých jedniček. Děkuji také všem, kteří naši školu v průběhu
školního roku reprezentovali v mnoha soutěžích a byli za své úspěchy oceněni. Poděkování patří
také pedagogům za přípravu žáků.
Zaměstnancům ZŠ a MŠ a všem žákům přeji pohodové prázdniny a příjemně strávenou dovolenou.
Našim deváťákům přeji mnoho štěstí a úspěchů ve školách, které si pro svá další studia vybrali.
Další školní rok bude slavnostně zahájen v úterý 1. září, podrobné informace sledujte v srpnovém
zpravodaji a na webových stránkách školy.
Umístění žáků 9. tříd
Gymnázium 4 dívky
SOŠ

6 chlapců, 5 dívek

SOU

4 chlapci

Konzervatoř

1 dívka

Hodnocení prospěchu a chování ve 2. pololetí šk. roku 2014/2015
Třída

Vyznamenání Průměr/třída Pochvaly

Vých.
opatření

Absence

1.

28

1,04

3

0

564

2.

26

1,09

7

0

1189

3.

18

1,31

9

4

990

4.

9

1,47

18

5

1141

5.

9

1,34

8

4

701

6.

7

1,61

7

11

934

7.

9

1,58

8

3

759

8.

3

1,9

4

2

692

9.

8

1,64

7

1

1559

Celkem

117

1,44

71

30

8529
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Poděkování klubu rodičů
Děkuji všem členům klubu rodičů Bublina a klubu rodičů pro MŠ, kteří aktivně v průběhu celého
školního roku připravovali pro děti nejrůznější zábavné akce a také podporovali děti finančně. Za
vedení obou KR patří velký dík p. K. Vitáskové a E. Ilkové. Věříme, že v příštím šk. roce se opět
připojí někteří podnikaví rodiče a pomohou alespoň příležitostně s organizací akcí. Děti to vždy
ocení.
Gabriela Prchalová, Mgr.
Byli jsme ve Velké Británii
Letošní školní rok se nám poprvé podařilo
zorganizovat zájezd do hlavního města Londýna a
přilehlého Oxfordu. 18 žáků se vydalo na 5tidenní
poznávací i vzdělávací zájezd, který všem přinesl
neopakovatelné zážitky, nové zkušenosti a
možnost vyzkoušet si angličtinu v reálném
prostředí anglických rodin. Na naše žáky můžeme
být právem pyšní, obstáli na výbornou a ve světě
se určitě neztratí. Toto je jejich příspěvek.
V květnu / 13. – 17. 5. / se žáci naší školy vydali
do Londýna a Oxfordu, kde nás čekalo spoustu
dobrodružství a poznání kultury. Celý tento
zájezd byl ve znamení „ Po stopách Harryho Pottera“. Společně se žáky Sudic, Těškovic a Plzně
jsme projížděli Evropou a nalodili se ve francouzském Calais na trajekt. V ranních hodinách jsme se
přemístili na palubu, zastihli krásný východ slunce a obdivovali bílé útesy anglického Doveru. Pro
Anglii je typické deštivé počasí, i nám první den pršelo, ale přesto jsme viděli krásné historické
památky – Tower, Tower Bridge, Monument nebo slavnou Příčnou ulici. Den jsme zakončili
návštěvou přírodovědného muzea a v podvečer si nás vyzvedly naše hostitelské rodiny, u kterých
jsme po 2 dny pobývali. Druhý den patřil univerzitnímu městu Oxfordu, navštívili jsme místa, kde
se natáčel Harry Potter a také nakupovali. Třetí den nám vysvitlo sluníčko, my mohli obdivovat
Greenwich, London Eye, Big Ben a bát se v London Dungeon. Vyzkoušeli jsme si všechny druhy
londýnské dopravy – lanovku Emirates, metro, vláček i luxusní lodˇna Temži. Celý výlet se podařil,
moc se nám líbil, vrátili jsme se domů s nezapomenutelnými zážitky a určitě jsme zde nebyli
naposledy.
A. Matýsková , B. Lehnerová, M. a A.Vitáskovy

Školní družina
Výlet – Landek Petřkovice
Na samém konci května jsme s dětmi jeli na výlet do Landeku Petřkovice. Již vloni děti tento výlet
hodně zaujal, a proto jsme se rozhodli zopakovat ho i letos. Opět nás přivítali dva příjemní a milí
pánové a to jeden z báňského záchranářství, který nás provedl celou historii této velmi nebezpečné a
záslužné činnosti a poté nám nechal vyzkoušet výcvikovou dráhu pro záchranáře. Druhý pán nás
provedl šachtou, pustil nám a ukázal stroje, které v těchto šachtách těží uhlí. I letos jsme dostali
pochvalu za vzorné chování a naslouchání výkladu.
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Po fárání jsme s dětmi prošli areálem
Landeku, pochutnali jsme si na
zmrzlině, zařádili u mamuta a
nakoupili suvenýry.
Děkuji tímto jak zaměstnancům
tohoto
areálu
za
zpříjemnění
pátečního odpoledne a také za
spolupráci paní Mgr. Zdeňce
Birtkové.

Letošní školní rok v družině jsme tradičně ukončili
Večerem s družinou a to již čtvrtým ročníkem. Děti se i
s rodiči sešli na školním dvoře v 18.00hod. Uschovali jsme
si věci na přespání v prostorách ŠD a pak jsme vyrazili na
procházku a opékání k zahrádkářské chatě. Děti si s rodiči
opékali buřty, proběhli se v krásné přírodě a také si mohli
vyzkoušet, jak umějí střílet na terč a na plechovky.
Po návratu do prostor naší ZŠ jsme se rozloučili s rodiči a
noc byla jen naše. Školní strašidla se nás bála, proto jsme
žádné nenašli, nebo se schovala přímo v družině a hodovala
tam na dobrůtkách, které nám rodiče přichystali. Ještě než
jsem dočetla pohádku, děti spaly zachumlaní do spacáků a
dek. Ráno jsme se vzbudili do prosluněného dne,
pochutnali jsme si na snídani a pak jsme si udělali ještě
jednu hostinu a to dobrůtkovou.
Chtěla bych poděkovat rodičům, že si udělali na své děti
čas a strávili s námi krásný večer, tatínkům, kteří přiložili
ruku k dílu a pomohli jak mě, tak hlavně mému manželovi
v organizaci, maminkám za upečení buchet a jiných
laskomin, paní kuchařkám za výborný čaj, také paní
ředitelce ZŠ Mgr. Gabriele Prchalové za výpomoc ve
večerních hodinách a nesmím zapomenout na spolek zahrádkářů, který nám propůjčil své prostory.
Přeji všem krásné prožití letních prázdnin, načerpání mnoho sil na další školní rok a v září se těším
na všechny děti, které budou chodit do školní družiny.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
Knihovna
V prázdninových měsících červenec a srpen bude místní knihovna otevřena jako obvykle kromě
dovolené, která bude čerpána v měsíci červenci v týdnu od 27. 7. - 31. 7. 2015. V druhém srpnovém
týdnu od 12. 8. - 20. 8. 2015 bude knihovna z důvodu revize knih uzavřena. Po revizi v knihovně
budou vyřazené knihy k prodeji za 1,-Kč.
Projekt „Čtení pomáhá“ i nadále pokračuje. Děti, mládež i studenti středních škol mohou charitám
posílat své kredity získané za přečtení knížek i během prázdnin. Chci poděkovat všem dětem, které
se dosud do tohoto projektu přihlásili a pomohli tak potřebným charitám.
Marie Miková
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Sport
SK Bohuslavice
Dobrý den všem příznivcům fotbalu v Bohuslavicích. Skončil nám červen. Červen ve znamení
radosti, vítězství, zadostiučinění, ale také jednoho loučení. Co vše se tedy událo, si shrneme
v následujících řádcích.
A
V minulém vydání jste byli informováni, že se naši muži dostali na první příčku soutěže. Toto
postavení nám vydrželo i po konfrontaci s Krásnými Loučkami. V červnu jsme pokračovali na
vítězné vlně. Až nakonec přišlo nevyhnutelné, každá šňůra má svůj konec. Ta naše končila
v Oticích, kde jsme zažili opravdu zajímavé utkání plné zvratů. A bohužel se štastným koncem pro
soupeře. Který ještě pět minut před koncem prohrával 3:4. Nakonec dvěma slepenými góly
v úplném závěru rozhodl o své výhře. A tak nás před posledním zápasem přeskočili v tabulce
Krásné Loučky. Ty ovšem nezvládly poslední utkání v Chuchelné. Naopak nám se vydařila domácí
rozlučka, když jsme doma porazili Slavii Opava a vrátili se tak na první příčku a kabinou se mohly
rozeznít oslavné, mistrovské chorály. Příští rok si tak znovu vyzkoušíme 1. A třídu.
SK Bohuslavice A – FK Avizo Město Albrechtice 2:1 (0:0)
Tělovýchovná jednota Sokol Velké Heraltice – SK Bohuslavice A 2:3 (0:2)
TJ Otice – SK Bohuslavice A 5:4 (3:3)
SK Bohuslavice A – FK Slavia Opava 4:2 (2:1)
B
B tým zažil opravdu podivnou sezónu. Podzimní část se od té jarní lišila jako noc a den. Zatímco po
podzimu jsme se drželi na druhé příčce tabulky, tak na jaře nastal prudký pokles formy a postupný
pokles tabulkou, kdy jsme 3 zápasy před koncem, urvali pouhé dva body. Ovšem podařilo se nám
ukončit sezonu se ctí. Kdy jsme po zápase ve Štěpánkovicích přivezli domů, vzhledem k průběhu,
cenný bod. Dobrý zápas jsme odehráli i doma proti Bolaticím, ale body jsme nezískali. To nás
ovšem nemuselo až tak mrzet. Poslední zápas jsme odehráli v Budišovicích. Myslím, že všichni už
toužili po výhře a tak jsme se po bojovném výkonu konečně dočkali výhry.
TJ Sokol Štěpánkovice B – SK Bohuslavice B 2:2 (1:0)
SK Bohuslavice B – FK Bolatice B 1:2 (0:1)
TJ Budišovice – SK Bohuslavice B 1:2 (0:0)
Dorost
Dorostenci byli před začátkem sezony postavení před novou výzvu. Po několika letech se u
nás opět hrál okresní přebor dorostu. V červnu je čekaly poslední zápasy jejich skupiny. Oba zvládli
a zvítězili, po skvělých výsledcích a dobrých výkonech obsadili v konečné tabulce čtvrtou příčku.
TJ Slavie Malé Hoštice – SK Bohuslavice 0:4 (0:2)
Tělovýchovná jednota Sokol Litultovice – SK Bohuslavice 3:4 (1:2)
A teď to jedno loučení nakonec po 6 letech u B mužstva, oznámil trenér ,,Jiřina“ Daniel
Buhla, že končí svou trenérskou činnost. Prý už mu krev pijeme dost dlouho. Na staré roky by se
prý rád věnoval rybaření a četbě oblíbené Rosamunde Pilcher. Tak mu tedy přejeme spoustu štěstí
v dalších letech, hodně trpělivosti při léčbě pochroumaných nervů. Hlavně mu děkujeme za
obětavou práci za pevné nervy, skvělé zážitky, chvíle humorné i vážné a taky za cenné zkušenosti,
které nám jako ,,Ikona“ za dlouhá léta předal. Zároveň doufáme, že ho to doma nebude dlouho bavit
a že se k nám brzy vrátí, protože bez toho nemůže existovat. :D :D
Ivo Dominik
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Konečné tabulky
„A“ mužstvo

Tým

„B“ mužstvo

0

-

Skóre

1. Bohuslavice

26 20

1

5

89: 51 61

2. Krásné Loučky

26 18

6

2

50: 20 60

3. Velké Heraltice

26 13

5

8

58: 34 44

4. Město Albrechtice 26 12

7

7

56: 47 43

5. Žimrovice

26 13

3

10 72: 48 42

6. Otice

26 13

3

10 52: 42 42

7. SO Bruntál B

26 11

5

10 63: 56 38

8. Zlatníky

26

9

6

11 46: 51 33

9. Úvalno

26

9

0

17 54:103 27

10. Dolní Moravice

26

7

5

14 53: 67 26

11. Chomýž

26

7

5

14 48: 69 26

12. Chuchelná

26

6

7

13 48: 56 25

13. Velké Hoštice

26

7

3

16 38: 62 24

14. Slavia Opava

26

6

6

14 46: 67 24

Záp + 0

- Skóre Body

1. Chlebičov "B"

22 16 3 3 61: 23

51

2. Služovice

22 11 6 5 44: 31

39

3. Strahovice "B"

22 11 3 8 42: 37

36

4. Píšť "B"

22 10 6 6 44: 44

36

5. Štítina "B"

22 10 4 8 31: 28

34

6. Bolatice "B"

22 10 3 9 43: 42

33

7. Sudice

22 9 2 11 68: 58

29

22 7 7 8 41: 47

28

9. Budišovice

22 7 4 11 44: 43

25

10. Oldřišov "B"

22 8 1 13 40: 54

25

11. Dobroslavice

22 6 5 11 35: 53

23

Štěpánkovice
"B"

22 1 6 15 31: 70

9

8.

12.

Bohuslavice
"B"

Žáci

Dorost
Tým

Záp +

Bo
dy

0

-

Skóre

1. Darkovičky

18 13 1

4

56: 31 40

2. Kobeřice

18 11 4

3

82: 33 37

3. Stěbořice

18 11 3

4

67: 42 36

4. Bohuslavice

18

8

7

3

44: 30 31

5. Slavkov

18

8

1

9

49: 50 25

6. Hať

18

7

4

7

51: 39 25

7. Malé Hoštice 18

6

4

8

32: 47 22

8. Pustá Polom

18

7

1

10 34: 61 22

9. Litultovice

18

4

2

12 47: 70 14

10. Kylešovice

18

1

1

16 18: 77

Rk.

Tým

Bo
dy

Záp +

Rk.

4

+

0

-

Skóre

14

14

0

0

107: 5 42

2. Bolatice

14

11

0

3

65: 33 33

3. Vřesina

14

9

0

5

74: 35 27

4. Bohuslavice

14

8

0

6

57: 44 24

5. Štěpánkovice

14

5

0

9

65: 89 15

6. Chuchelná

14

4

0

10 35: 58 12

7. Šilheřovice

14

3

0

11 30: 77

9

8. Darkovice

14

2

0

12 32:124

6

1.

Tým

Bo
dy

Záp

Rk.

Háj
Slezsku

ve
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Mladí hasiči Bohuslavice
Sezóna nám skončila a mým úkolem je
se zmínit, jak si vedlo naše družstvo
mladých hasičů v požárním sportu.
V první řadě bych chtěl informovat o
pořádání soutěže v naší obci. Soutěž
probíhala za krásného slunečného dne
14. června na sokolském hřišti. Děti se
střetly v disciplínách požárního sportu a
štafetě dvojic. Naše družstvo mladých
reprezentovalo obec na krásném 2. místě,
za starší hasiče, a posunuly se tak na
vyšší příčku před Dobroslavice v celkové
tabulce Hlučínské ligy. Další nedělní
klání bylo pro nás zcela výjimečné.
V Šilheřovicích probíhalo závěrečné kolo
Hlučínské ligy. Počasí nám moc nepřálo. Za velkého deště jsme však ukázali, že nás nic neodradí
od dosažení nejlepších výsledků. V požárním útoku jsme o 2 setiny porazili družstvo z Hlučína a tak
se umístili na nejvyšší příčce.
Celkově jsme skončili v Hlučínské lize na krásném 1. místě. Toto umístění nám zajistilo postup do
okresního kola ve Slávkově, kde postoupila tři nejlepší družstva z mladších i starších žáků. Za starší
postoupila družstva z Bohuslavic, Darkovic a Vřesiny a za mladší družstva z Dobroslavic, Vřesiny a
Hlučína. Ve Slávkově jsme nic nenechali náhodě a tak Lukáš Kučera trénoval celý týden před
soutěží zapojení hadic k rozdělovači, nejtěžší úkon. V čase 52 sekund se nám jeho poctivá příprava
hodila a tak jsme se ve štafetě 4x60 umístili na 6. místě. Požárním útokem jsme si vylepšili pořadí a
nečekaným celkovým výsledkem jsme byli všichni překvapeni - krásné 3. místo nás posunulo dále
na krajskou ligu. Ta se bude konat 5. září v Ostravě Martinově. Tak nám držte palce.
Ještě bych se chtěl zmínit, že v letošní sezóně končí naše 3 mladé slečny – Dominika Moslerová,
Tereza Lasáková a Pavla Burianová. Nahradí je Newrzellová Eliška a Halfarová Markéta.
Přestoupili k nám i dvě holky z Dobroslavic a to dvojčátka Nikol a Natálie Kudělové. Dalšími
nováčky jsou i Ďurina Matyáš, Vaňková Natálie, Martin a Dominika Thulisovi, Theuer Honza a
Burianová Marie.
Chtěl bych poděkovat naším sponzorům a v neposlední řadě našim mladým hasičům za pilný
celoroční trénink a krásnou letošní sezónu, v které jsme získali mnoho poháru a krásných cen.
Petr Kubík
JK Voltiž Albertovec - další závodní boj, tentokráte v Tlumačově
V sobotu 25. 4. se uskutečnily další závody voltižní sezóny tentokrát v Tlumačově. Celý program již
od rána doprovázelo krásné a teplé počasí. Všichni naši koně prošli v pořádku veterinou, takže jsme
se mohli s klidem pustit do závodění.
JK voltiž Albertovec měl své zastoupení skoro v každé kategorii a všem zástupcům se velice dařilo.
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V kategorii jednotlivců Junior A obsadil náš oddíl hned dvě medailové pozice. A to Kateřina
Kocurová 1. místo a Kateřina Grygarová 3. místo. Obě na koni Aquaris.
V kategorii Junior B jsme opět obsadili přední pozice. Stříbná Nela 1. místo, Krištofová Vanesa 2.
místo, Kubíková Lucie 4. místo a Kupcová Kristýna 5. místo.
V Seniorské kategorii startovala Bára Komárková hned dvakrát. Jednou s koněm Patriot, podruhé
s Rubikonem a vybojovala si 1. a 3. místo.
Své druhé závody v soutěži dvojic zde opět vyzkoušeli Jakub a David Koneční. Za svou sestavu
pak byli odměněni osmým místem.
Juniorským skupinám se také dařilo. Starší skupina na Patriotovi (Veronika Lischková
z Bohuslavic) si odvezla 1. místo a mladší skupina s Unikátem si vybojovala místo 3.
A naše dvě nejmladší skupinky kategorie D si zaslouženě odvezly 2. a 6. místo.
Stříbro a bronz z CVI Budapešť
7.-10.5.2015 se zúčastnila nemalá česká
voltižní ekipa mezinárodních závodů v
Budapešti.
Velmi pohodové závody, výjimečně se
spoustou volného času, si užili zástupci hned
4 českých klubů.
Stříbro získali ve svých kategoriích
Weronika Schonwaldová (TJ Slovan
Frenštát), Pepa Zelinka (JO Orion Praha) a
velmi zasloužené Nela Stříbná (JK Voltiž
Albertovec).
Hned za Nelu se postavila její stájová kolegyně
Vanessa Krištofová, která byla po povinných sestavách
dokonce první. Bohužel při startu se skupinou se zranila
a tak její dokončení závodu byl opravdu boj. Bronz si
také dovezla juniorská skupina z JK Voltiž Albertovec
(Veronika Lischková z Bohuslavic).
Své mezinárodní starty si prvně vyzkoušeli zástupci z
TJ Orion Praha, TJ Slovan Frenštát p.R. a velkou
pochvalu si zaslouží "malá" juniorská skupina z TJJ
LUCKY Drásov, která dokazuje, že i přes tak malý
věkový průměr se můžou postavit na mezinárodní start.
Všem gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.
Martin Lischka
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Házená
V měsíci květnu skončily mistrovské utkání v házené, kde za Sokol Poruba nastupovaly: Nikola
Steffková, Anna Pudichová a Marie Janošová. Souběžně hrály 2. ligu starších dorostenek, kterou
vyhrály před Hodonínem a Havlíčkovým Brodem. V první lize žen se umístily na 9. místě. Tuto
soutěž vyhrála HC Plzeň, která postupuje do mezinárodní soutěže WHIL.
Děvčatům děkujeme a přejeme hodně zdraví do další sezóny 2015 /2016
Volejbalový turnaj - Chuchelná
Peklo. Takhle by se dala jedním slovem nazvat 2. červnová sobota, strávená na volejbalovém turnaji
v Chuchelné. Horko bylo už od rána, když jsme se na kole vydali přes les, ale teplota pořád stoupala
a přes den se vyšvihla přes 30°C. Místní volejbalový oddíl se vzhledem k předpovědi počasí na tuto
situaci připravil a koupili venkovní sprchu, pod kterou jsme se vždy po jednotlivých utkáních
naštěstí mohli trochu svlažit. Turnaje se účastnilo jako u nás 6 týmů. Vzhledem k vyrovnaným
výkonům jednotlivých družstev končily jednotlivé sety s minimálními rozdíly. To však mělo za
následek prodloužení turnaje až do podvečerních hodin, takže k vyhlašování výsledků došlo až o půl
sedmé večer. Všichni jsme už toho měli "plné kecky", hlavně z toho šíleného celodenního horka, ale
těšil nás fakt, že jsme vybojovali krásné druhé místo. Proti loňskému ročníku, kdy jsme skončili na
3. místě, jsme si tak ještě vylepšili skóre a postupujeme nahoru, takže příští rok snad vyhrajem!
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se turnaje zúčastnili a pomohli nám to dotáhnout na bednu.
Hlavní zásluhu na tom má Štěpán Ostárek, který nás všechny podržel! Takže volejbalu zdar a přeji
všem krásné, slunečné a pohodové léto!
Výsledky:
1. Vřesina
2. Bohuslavice
3. Chuchelná 1
4. Bolatice
5. Chuchelná 2
6. Píšť

Marie Kocurová

Závod „Bělský okruh“
V sobotu 30. 5. 2015 se uskutečnil již III. ročník závodu MTB „Bělský okruh“. Oproti loňskému
roku, kdy počasí nepřálo, se letošní ročník vydařil. Pořadatelé nám připravili opět krásnou trať
okolní přírodou, a tak za hojné účasti závodníků na krátké (30 km) a dlouhé (50 km) trati se
soupeřilo s časem, tratí a ostatními závodníky. Přehled výsledků našich závodníků:
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V dětském závodě se umístili:
Kategorie dívek:
3. místo Aneta Szturzová
18:20
Kategorie chlapci:
5. místo Jan Szturz
12:12
8. místo Vlastimil Burian
12:50

V závodě na 30 km se umístili:
Kategorie muži 16-29 let:
9. místo Mika Ondřej
1:25:11
13. místo Riedel Vojtěch 1:33:30
23. místo Theuer Martin 1:48:55
Kategorie muži 30-49 let:
33. místo Češla Petr
1:43:09
Kategorie muži50+:
12. místo Ryš Adam

1:50:42

Všem závodníkům děkujeme za účast a přejeme další šťastné kilometry do dalších závodů.
Marie Miková
Kulturní akce v okolí v měsíci červenci

3-5.7. Strahovice – Hasičské slavnosti
4.7. Dolní Benešov – Železný prajzák
4.7. Kobeřice – Jezdecký den
4.7. Oldřišov – Myslivecké hody
4-5.7. Hlučín – Pivní slavnosti
4-5.7. Rohov, Služovice – Sportovní slavnosti
4-5.7. Závada – Oslavy založení obce
4-5.7. Darkovice – Futsalový turnaj
5.7. Koběřice – Myslivecký den
10-12.7. Kobeřice – Sportovní slavnost
10-11.7. Chlebičov – Myslivecké slavnosti
11.7.
Hněvošice – Myslivecké hody
11.7.
Šilheřovice – Pivní slavnosti
11.7. Ostrava-Hošťálkovice – Hasičská soutěž
11-12.7. Štěpánkovice – Odpust na Svobodě
12.7. Hlučín – Festival kultury a hlučínských
řemesel

12.7.
Bohuslavice – Myslivecká slavnost
17-19.7. Chuchelná – Sportovní slavnost
18.7.
Kravaře – Pivní slavnosti
18.7.
Služovice – Vrbecký odpust
18-19.7. Oldřišov – Sportovní slavnost
19.7.
Kravaře – Běžecká soutěž
24-26.7. Bohuslavice – Anenské slavnosti
24-26.7. Služovice – SDH-90. let založení
25.7. Chlebičov – Memoriál A. Bitomského
26.7.
Kornice – Rodinný festival
31.7.
Bělá – Noční hasičská liga
31.7.-1.8. Oldřišov – Hasičská slavnost
31.7.-1.8. Hlučín – Štěrkovna Open Music
31.7.-2.8. Strahovice – Sportovní slavnost

Červenec 2015
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Pravidla výtvarné soutěže pro tříkrálové koledníky
Pořadatel:

Soutěž pořádá Charita Hlučín, U Bašty 275/3, Hlučín, Tel: 595 043 275,
E-mail: sekretariat@charitahlucin.cz, http://www.charitahlucin.cz.

Termín soutěže: Termín soutěže je stanoven od 1. června 2015 do 30. září 2015.
Kdo se může
zúčastnit:

Zúčastnit se mohou všichni tříkráloví koledníci do 14 let (kteří do 30. září 2015
nedovrší věk 15 let).

Soutěžní
kategorie:

I. kategorie: předškolní věk
II. kategorie: od 6 do 7 let
III. kategorie: od 8 do 9 let
IV. kategorie: od 10 do 11 let
V. kategorie: od 12 do 14 let

Podmínky:

Účastníci soutěže si mohou zvolit jen jedno téma, a to buď „Tříkrálová sbírka“
nebo „Dobrý skutek“ a nakreslit či namalovat k němu obrázek na papír formátu
A4 nebo A3.
Může být použita jakákoliv výtvarná technika, výjimkou jsou fixy a propisovací
tužky všeho druhu.
Obrázek je potřeba doručit na Charitu Hlučín, a to buď osobně (případně po
někom poslat) nebo poštou na adresu Charita Hlučín, U Bašty 275/3, 748 01
Hlučín.
Obrázek musí být na druhé straně označen jménem, příjmením, věkem a adresou
bydliště autora a také jménem a příjmením zákonného zástupce dítěte
s vlastnoručním podpisem, kterým dává souhlas se zpracováním uvedených
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas
s pravidly soutěže a souhlas s vystavením obrázku, který bude viditelně označen
pouze jménem a věkem autora.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží hodnotné ceny, ale oceněni budou všichni
účastníci soutěže.
O výsledcích bude rozhodovat nezávislá porota složená z řad odborníků
a zástupců Charity Hlučín.

Vyhlášení
výsledků:

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v pondělí 9. listopadu 2015 při slavnostní
vernisáži v prostorách hlučínského zámku.

Výstava:

Všechny soutěžní obrázky budou v době od 9. listopadu do 20. listopadu 2015
vystaveny v prostorách hlučínského zámku.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2015
Fojtíková Ervína
Heisig Heinz
Václavek Lubomír
Pchalková Annamarie
Mgr. Kroupová Jana
Odvody Vojtěch

Kocurová Kristina
Gregor Jan
Rýparová Anna
Pohanka František
Vitásek Leo

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