[Zadejte text.]

číslo

272
Srpen
2015

zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
nacházíme se uprostřed léta a červencové počasí nám
to opravdu dalo znát. Zažili jsme dlouho řadu
tropických dnů, kdy teploty šplhaly nad třicet stupňů.
Tyto teploty přinášejí také bouřky a prudký dešť, ten
se nám sice naštěstí vyhnul, ale jistě nikdo
nezapomene na noční bouřku z úterý 7. 7. na středu
8. 7. 2015. Prudký vítr vyvrátil nebo poškodil mnoho
stromů na Kozmické a Chuchelnické cestě. K ještě
větší újmě přišly dvě smuteční vrby u Špakovského
rybníka. Jedna byla zcela zlomena a druhá vážně
poškozena. Na složité likvidaci kmenů se podíleli
hasiči, za což jim patří velké uznání.
Léto je příležitostí k pořádání venkovních slavností.
Tradičně druhou neděli v měsíci uspořádali naši
myslivci svou slavnost na chatě U lípy. Příznivé
počasí, výborná organizace a zejména zvěřinové
speciality přilákaly velké množství hostů, kteří
poseděli dlouho do noci. Děkuji myslivcům za
přípravu slavnosti a reprezentaci obce. Ve stejný den
se konal v Hlučíně Festival kultury a Hlučínských
řemesel, na kterém úspěšně vystupoval náš soubor
Vlašanky - děkuji. Koncem měsíce července si
připomínáme svátek Sv. Anny, které je zasvěcena
kaple v našem kostele. S tímto datem jsou také
spojeny Anenské slavnosti. Ty letošní byly velmi
vydařené, neboť kromě tradičně bohatého programu,
přálo i počasí. Příprava této třídenní akce si vyžaduje
velké nasazení pracovníků obce, ale zejména
„dobrovolníků“ z Bohuslavického oříšku. Zároveň
tato slavnost láká mnoho hostů z okolních obcí a
výborně reprezentuje naší obec. Proto snad
promineme i trošku hlučnější sobotní noc, vždyť je
to jen jednou za rok. V rámci akce jsme si mohli
připomenout výstavu obrazů malířů z hlučínska a
sousedních polských gmin a fotografie naší krásné
Prajské. Za přípravu Anenských slavností děkuji
členům Bohuslavického oříšku a pracovníkům obce.
V průběhu uplynulého měsíce pokračovaly práce na
opravě chodníků, které se sice pomalu, ale přece
blíží dokončení. Brigádníci z řad studentů provedli
každoroční vyčištění potoka. Ve škole bylo
vybudováno nové oddělení pro mateřskou školu,
[Zadejtepro
text.]skok daleký a instalován nový
doskočiště
konvektomat na přípravu jídel.

Proběhla také revize dětských hřišť v obci.
Vzhledem k tomu, že některé prvky již nevyhovuji
normám, budou odstraněny. Dokončuje se
projektová dokumentace na zateplení hasičárny, a
byla zadána zakázka na vypracování projektové
dokumentace na opravu ulice Okružní.
V srpnu chceme zahájit opravu potoka u točny a
mělo by se uskutečnit výběrové řízení na zateplení
hasičárny. Uskuteční se také zasedání rady a
zastupitelstva obce, na kterém se mimo jiné
projedná nákup stolů a židli do kulturního domu,
vybudování zpevněné plochy na kontejnery u
Kafarně, doplnění dětských hřišť a předběžný návrh
oprav obecního majetku v roce 2016.
V měsíci srpnu nás čeká opět mnoho kulturních
akcí. Zahrádkáři pořádají svou slavnost v sobotu 15.
a neděli 16. srpna, na kterou zvou všechny
spoluobčany. O týden později v sobotu 22. srpna se
uskuteční tradiční Strassenfest, tentokrát nás zvou
obyvatelé ulice Družstevní. Poslední prázdninový
víkend bude patřit rybářům. V pátek 28. srpna se na
točně
uskuteční
rozloučení
s prázdninami
s táborákem a v neděli 30. srpna rybářské závody.
Po takřka dvouměsíční přestávce začne nová
fotbalová sezóna. Naše „A“ mužstvo zahájí novou
sezónu v I. A třídě v sobotu 15. srpna
v Jakubčovicích. Přejeme jim hodně úspěchů a
zveme všechny fanoušky na fotbalová utkání.
Do druhé poloviny léta přeju zemědělcům příznivé
počasí pro dokončení sklizně a všem hodně pohody
a klidu.
„Léto budiž pochváleno …“
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Vítání dětí do svazku obce
Vážení rodiče,
Obec Bohuslavice každoročně pořádá „Vítání dětí do svazku obce“, které má již dlouholetou tradici.
V minulých letech byli všichni rodiče přímo pozvání na tuto slavnostní akci. Vzhledem k platnosti
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů, nelze využívat údaje z evidence obyvatel pro jiné účely, než stanoví tento zákon. Proto
rodiče budou k vítání zváni jen na základě jejich požadavku. Z tohoto důvodu se obracíme na
Vás touto cestou.
Slavnostní vítání dětí do svazku obce se týká dětí narozených v roce 2014, které se vítání v říjnu
2014 neúčastnily a děti narozené v roce 2015. Děti musí mít trvalý pobyt v obci.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se se svým dítětem této slavnostní akce, která se uskuteční
v Obřadní síni Obecního domu v Bohuslavicích v sobotu 7. 11. 2015, prosíme Vás, abyste se
dostavili na Obecní úřad Bohuslavice (sekretariát) a předložili rodný list dítěte a platný občanský
průkaz. Pokud matka dítěte nemá v obci trvalý pobyt, dostaví se na obecní úřad otec dítěte.
Karla Krupová
Oznámení
V době od 24. 8. 2015 po dobu cca 14 dnů bude uzavřena silnice mezi Dolním Benešovem a
Bolaticemi z důvodu opravy povrchu silnice.
Poděkování občanům za úspěšnou reprezentaci obce Bohuslavice
Dárce krve
Lubomír Václavek – čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček – 340 odběrů
Tomáš Heidutzek – čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže II.
třídy – 120 bezpříspěvkovýc odběrů
Vít Heisig – čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže III. třídy – 80
bezpříspěvkových odběrů
Šachy – Tadeáš Kriebel
V tomto roce úspěšně odmaturoval na hlučínském gymnáziu a po prázdninách se chystá studovat
matematické vědy.
Aktuální šachová výkonost činí 2458 ELO bodů, což Tadeáše řadí na 25 místo v žebříčku mužů
České republiky
V sezóně 2014-2015 dosáhl následujících výsledků:
Jednotlivci:
Na Mistrovství světa juniorů do 20. let v Indii v říjnu 2014 skončil v celkovém pořadí jako
dvanáctý.
Na Mistrovství České republiky juniorů do 20. let v březnu 2015 skončil druhý.
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Družstva:
V Extralize družstev České republiky v barvách 1. Novoborského šachového klubu obsadil první
místo.
V září letošního roku se utká v zápase se sedmou hráčkou světového žebříčku ruskou šachovou
velmistryní Valentinou Guninou.
Stolní tenis - Patrik Klos – sezona 2014-2015
Člen extraligového a prvoligového týmu TJ KST Ostrava
Člen reprezentace České republiky v kategorii juniorů (účast na Mistrovství Evropy)
Bronz ve čtyřhře na Mistrovství republiky mužů 2015
Stříbro v kategorii jednotlivců na Mistrovství republiky juniorů 2015
Stříbro ve čtyřhře na Mistrovství republiky juniorů 2015
Bronz ve čtyřhře na mezinárodním turnaji Polish open 2015
Stříbro v soutěži družstev juniorů v rámci Mistrovství České republiky 2015
Hra na akordeon - Hana Kosková
Účast na přehlídce ,,Akordeonové pódium"
Osobnost festivalu ,,Festiwal muzyki instrumentalnej" v polském Rybniku
Častá účast na kulturních akcích (23 vystoupení - vernisáže, předčítání, adventní koncerty, koncerty,
ples, charitativní akce)
Hra na klavír – Tereza Dostálová
Hudební festival v Polsku ,,Festiwal muzyki instrumentalnej" - oceněna za sólovou hru na klavír a
za duo spolu s Hankou Koskovou a účast na galakoncertě
Klavírní přehlídka - postup do okresního kola v Opavě
Účast na koncertech a akcích ZUŠ
Házená – Marie Janošová
1. místo v B skupině na mezinárodním turnaji Prague cup 2015
1. místo v 2. lize starších dorostenek v ČR 2015
3. místo na turnaji ve Veselí na Moravě
4. místo v 1. lize starších dorostenek v prvním kole
9. místo v 1. lize žen v ČR za sezónu 2014/2015
Nejlepší střelkyně na turnaji Olomouc Handball Cup 2014
Nejlepší střelkyně na turnaji O Pohár starosty Sokola Poruby
Házená – Anna Pudichová
1. místo v B skupině na mezinárodním turnaji Prague cup 2015
1. místo v 2. lize starších dorostenek v ČR 2015
3. místo na turnaji ve Veselí na Moravě
4. místo v 1. lize starších dorostenek v prvním kole
9. místo v 1. lize žen v ČR za sezónu 2014/2015
a dále je v širší nominaci reprezentačního družstva RD juniorek pro sezónu 2015-2016.
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Házená – Nikol Steffek
1. místo v B skupině na mezinárodním turnaji Prague cup 2015
1. místo v 2. lize starších dorostenek v ČR 2015
3. místo na turnaji ve Veselí na Moravě – byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje.
4. místo v 1. lize starších dorostenek v prvním kole
9. místo v 1. lize žen v ČR za sezónu 2014/2015
Během měsíce července začala běhat i TFA, kde byla zatím na dvou závodech. V Petřvaldu se
umístila na 7. místě a ve Větřkovicích na krásném 2. místě.
Voltiž – Veronika Lischková
Soutěž skupin – kategorie junior
Srpen 2014 – Světové jezdecké hry Normandie – 11. místo
2015 – Frenštát pod Radhoštěm - 1. místo
Tlumačov 1. místo
Praha
1. místo
Albertovec 1. místo
Mistrovství ČR - Frenštát pod Radhoštěm – 1. místo
Mezinárodní závody 2015
Slovensko - Pezinok
4. místo
Česko - Frenštát pod Radhoštěm 4. místo
Maďarsko - Budapešť
3. místo
Itálie - Portogruaro –
5. místo
5. – 8. srpna 2015 – účast na MS Juniorů – Holandsko – Ermelo
Soutěž TFA – David Pašek
V loňském roce se dostal jako nejmladší závodník na základě výsledků jednotlivých soutěží TFA do
týmu Moravskoslezského kraje, se kterým na Mistrovství ČR získali krásné 3. místo.
V letošním roce zahájil velmi úspěšnou sezónu.
1. místo v Krásném Poli,
2. místo ve Stonavě a Větřkovicích,
3. místo v Mostech u Jablunkova,
4. místo Petřvald.
Soutěž TFA – Ing. Adam Ryš
MČR dobrovolných hasičů v discilínách TFA ve Štramberku konaném v říjnu 2014:
2. místo v jednotlivcích v kategorii nad 40 let
3. místo v kategorii družstev
Zajímavost - z pětičlenného repre družstva MS kraje byli dva z Bohuslavic.
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Florbal – Vojta, Jakub a Filip Kocurovi
Vojta a Jakub hrají v současné době za klub SK P.E.M.A OPAVA, který v letošní sezóně (20142015) hrál druhou nejvyšší celostátní soutěž. První už je jen extraliga. Do ní se dostali díky všem
vyhraným zápasům v sezóně a v baráži. Mezi další úspěchy patří postup v roce 2013-2014 do
čtvrtfinálové skupiny O POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY, kde se utkali s extraligovými týmy a stali
se tak nejúspěšnějším neextraligovým týmem.
Filip hraje za klub FBC ČPP BYSTROŇ GROUP OSTRAVA, se kterým bojuje v nejvyšší
juniorské lize. V příští sezóně chtějí získat titul Mistra České republiky.
V létě 2014 vybojovali v největším světovém mezinárodním florbalovém turnaji CZECH OPEN
první místo, kde porazili AC Spartu Praha. V PRAGUE GAMES vyhráli třetí místo, o které se
poprali s finskými hráči.
Soutěž „Zpívá celá rodina 2015“ – Josef Barč
Účast a reprezentace obce v soutěži „Zpívá celá rodina 2015“ (společně s Danielem Barčem),
únor – konkurz v Praze, postup, červen – soutěž ve vysílání ČT
Josef Barč – jeho celoživotní vášní je hudba, působí jako amatérský hudebník, hraje v kapele na
dechové nástroje, kytaru a zpívá
Soutěž „Zpívá celá rodina 2015“ a sólový zpěv – Klaudie Prchalová
V letošním roce ukončila základní školu a v září nastupuje na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě –
obor Klasický zpěv
Přehled umístění v soutěžích:
Leden 2015 – 1. místo v kategorii sólový zpěv ve školním kole ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín ,
postup do okresního kola
Únor 2015 – 1. místo v kategorii sólový zpěv v okresním kole v ZUŠ V. Kálika Opava, postup
do krajského kola
Březen 2015 – 1. místo v kategorii sólový zpěv v krajském kole v ZUŠ Frýdek Místek, postup do
celorepublikového kola
Duben 2015 – 2. místo v kategorii sólový zpěv v ústředním kole soutěže základních uměleckých
škol České republiky v Turnově
Červen 2015 – ocenění za vzornou reprezentaci Moravskoslezského kraje hejtmanem
Moravskoslezského kraje, ocenění ZUŠ Hlučín za mimořádné úspěchy ve šk. roce 2014/2015
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Váženým a vážným zájemcům o studium anglického jazyka:
V naší obci již po dva roky probíhaly dva kurzy angličtiny pro dospělé, které jsou v nabídce
Obecního úřadu i pro nastávající školní rok:
1. Pondělní kurz pro středně pokročilé (úroveň B2 dle Společného evropského referenčního
rámce). V kurzu se vyučuje podle učebnice English File Intermediate 3rd Edition, zatím
jsme prostudovali 4 lekce. Tento kurz navštěvovalo v loňském školním roce 6 účastníků,
z nichž všichni mají zájem pokračovat (pokud si to ovšem někdo přes prázdniny
nerozmyslel). V kurzu by v tomto případě byla dvě volná místa.
Kurz začíná v pondělí 21. září, bude mít 32 vyučovacích hodin v délce 90 minut, výuka
skončí 30. května 2016. Cena kurzu, kalkulovaná pro 8 účastníků, je 2800,- Kč.
2. Úterní kurz pro zájemce se základní znalostí angličtiny (úroveň A1 dle Společného
evropského referenčního rámce). Za dva roky kurzu jsme probrali učebnici New Headway
Beginners 4th Edition. Na další řadě učebnic se domluvíme při zahájení kurzu. Tento kurz
navštěvovalo v loňském školním roce 7 účastníků, podle předběžných informací chce
pokračovat 5 zájemců (možná 6 ). V kurzu by v tomto případě byla dvě či tři volná místa.
Co se nových zájemců týče, na této úrovni je kurz vhodný i pro tzv. falešné začátečníky, tj.
pro ty, kteří mají alespoň minimální (i když třeba dávnou) zkušenost s angličtinou.
Kurz začíná v úterý 22. září, bude mít 33 vyučovacích hodin v délce 90 minut, výuka
skončí 31. května 2016. Cena kurzu, kalkulovaná pro 8 účastníků, je 2900,- Kč.
Oba kurzy jsou zaměřeny především na rozvoj základních komunikačních dovedností, tj. mluvení,
poslech a porozumění textu. Díky složení i přístupu účastníků se v obou skupinách vytvořila
příjemná učební atmosféra, která případným novým účastníkům, jak věřím, umožní rychlou
adaptaci.
Oba kurzy probíhají v době 17.00 – 18.30 v Obecním domě v Bohuslavicích. Začátek lze operativně
po domluvě posunout o půl hodiny, tj. na 17.30 – 19.00. Červnové termíny jsou ponechány pro
případné náhrady hodin. V případě, že počet účastníků bude nižší než 8 a skupina bude mít přesto
zájem na otevření kurzu (jako tomu bylo loni), se cena kurzu proporcionálně zvýší. Z tohoto důvodu
prosím neplaťte předem, částka bude uhrazena na úvodní lekci.
Lektorka má jedenáctiletou praxi s výukou angličtiny na Mendelově gymnáziu v Opavě i zkušenosti
s výukou v jazykových kurzech pro dospělé (JŠ Aténa v Kroměříži, JŠ Faktum v Opavě). Kromě
studia AJ na Filozofické fakultě v Ostravě má praktickou zkušenost s jazykem díky několika
pobytům v USA, a to jak dlouhodobému pracovnímu (1998-1999), tak soukromému (2002) a
studijnímu (2008) v době letních prázdnin. Jazykové znalosti si prohlubuje i překladatelskou
činností, které se věnuje od roku 2011.
V případě zájmu prosím kontaktujte obecní úřad, a to p. Marii Mikovou na adrese:
marie.mikova@bohuslavice.eu.
I am looking forward to seeing you in September!
Marie Kotzurová, lektorka
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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/.

Zahájení školního roku 2015/2016
Nový školní rok bude slavnostně zahájen v úterý 1. září v 8:00 v KD Bohuslavice pro všechny
žáky školy kromě budoucích prvňáčků. Žáky 1. třídy společně s rodiči, kteří jsou srdečně zváni,
uvítáme v 9:00 v Obecním domě v obřadní síni. Poté půjdou všichni žáci do školy, kde se zdrží ve
třídách a dostanou od svých třídních učitelů základní informace k prvnímu týdnu školní docházky.
Na web. stránkách školy bude nejpozději v posledním srpnovém týdnu informace o stravování a
činnosti školní družiny. V září pak proběhne společná schůzka rodičů s pedagogy školy a zástupci
Klubu rodičů. Termín bude včas oznámen.
Nové oddělení MŠ
Od 1. září bude zahájen provoz nového oddělení MŠ, které bylo v době prázdnin vybudováno
v prostorách školy. Nyní probíhají poslední úpravy. O rozdělení dětí do jednotlivých tříd a denním
provozu MŠ bude informace na web. stránkách MŠ a nástěnce v budově MŠ.
Mgr. Gabriela Prchalová
English Music Week
Poslední červnový týden se deváťáci
naší školy zúčastnili festivalu English
Music Week v hale Tatran v Ostravě.
Jak již název napovídá, jednalo se o
kulturně-vzdělávací
festival
s angličtinou, hudebními workshopy
a soutěžemi s rodilými mluvčími pro
žáky a studenty ZŠ a SŠ. Naši žáci
s seznámili
s hudebními reáliemi
anglosaských zemí a anglickém
jazyce, shlédli připravená hudební
videa, zasoutěžili si a zkusili si zahrát
a zazpívat v hudebním klipu.
Jedinečnost festivalu spočívala v
provázanosti spolupráce partnerů
vzdělávacích institucí v regionu, města Ostravy, médií a občanského sdružení Fishnet. Festivalu se
zúčastnilo 40 škol našeho kraje a žáci se tak měli možnost poměřit s ostatními a zejména žáky
středních škol.
Mgr. Šárka Kupková
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Sport
SK Bohuslavice
Vážení přátelé bohuslavského fotbalu,
letní přestávka je za námi a blíží se zahájení sezóny 2015/2016. V létě došlo ke změně na postu
trenéra. Mužstvo povede naše bývalá opora pan Daniel Buhla. Do přípravy se zapojili všichni
fotbalisté, kteří vybojovali postup, a stále jednáme o několika posilách. Muži odehráli dvě přípravná
utkání. Obě shodou okolností s bývalými účastníky I. A třídy. Ve čtvrtek 30. července prohráli
v Píšti s místní Slávii 1 : 3, když jediný gól našeho týmu vstřelil Tomáš Štefek. O dva dny později
sehráli druhý přípravný zápas, ve kterém po gólech Martina Sebraly, Radima Heiduka a Tomáše
Kretka porazili Sokol Štěpánkovice 3 : 1. První utkání po postupu do I. A třídy sehraje naše „A“
mužstvo v sobotu 15. 8. 2015 s dalším nováčkem v Jakubčovicích nad Odrou. Naše béčko pod
vedením pana Dalibora Vitáska zahájí o týden později utkáním proti Budišovicím.
Dorost bude opět bojovat o body v okresním přeboru a žáci v okresní soutěži. Obě mužstva sehrají
první mistrovská utkání poslední srpnový víkend. Dorost je přihlášen i do poháru OFS a první zápas
sehraje již v neděli 9. srpna proti družstvu Hatě. Přílohou zpravodaje je rozlosování soutěží, které
bude k dispozici i na prvním domácím utkání.
Zveme všechny příznivce fotbalu na utkání našich celků a fotbalistům přejeme mnoho úspěchů.
Vedení klubu
JK Voltiž Albertovec
Hlavní město cílem voltižního závodu
V pátek 23. 5. 2015 odjel náš team na závody do
Prahy.
Hodinu po příjezdu se uskutečnila veterinární
prohlídka, kde všichni naši koně prošli v pořádku,
takže jsme se jeli s klidem ubytovat do Pražské
tělocvičny.
V sobotu 24. 5. 2015 začínal závodní den a našemu
teamu se velice dařilo.
V kategorii skupin junior se starší skupina (V.
Lischková z Bohuslavic) umístila na krásném 1.
místě, ale také mladší skupina se umístila na bedně
a to na 3. příčce.
Naším jednotlivcům se dařilo taktéž a to v kategorii
junior B se na 1. místě umístila Nela Stříbná a
hned za ní na příčce druhé Vanessa Krištofová.
Ve starší kategorii junior A se na 1. místě umístila
Kateřina Kocurová a na 4. místě Kateřina
Grygarová.
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Mezinárodní úspěch v Pezinoku
Ve dnech 18. – 21. 6. 2015 se část našeho oddílu
zúčastnila mezinárodních voltižních závodů ve
Slovenském Pezinoku. Po celou dobu našeho pobytu
nás provázelo stále se měnící počasí, takže jsme nikdy
nevěděli, zda si máme obléct bundy nebo být jenom
v tričku.
Pátek začal jako vždy povinnými sestavami. V sobotu
pak následovaly sestavy volné a večer bylo
odstartováno finále.
V kategorii junior startovala dvě naše děvčata a to
Kateřina Grygarová 15. místo a Kateřina
Kocurová, které jen o vlásek unikla medailová pozice
a umístila se na 4. místě.
V kategorii Senior** se na start postavila Veronika
Nováková a vybojovala si 2. místo. V kategorii
Senior*** se pak předvedla Bára Komárková (9.
místo).
Juniorská skupina (Kocurová, Stříbná, Kubíková,
Grygarová, Lischková, Krištofová) s koněm Patriot se
nakonec umístila na 4. místě.

Třetí ročník CVI ve Frenštátě pod Radhoštěm
První červnový víkend přilákal do Frenštátu řadu voltižních nadšenců nejen z Evropy, ale třeba i z
daleké Argentiny. A právě argentinská juniorská skupina si domluvila propůjčení albertovského
Aquarise jako svého skupinového koně. Svou premiéru si coby lonžerka cválající skupiny odbyla
Veronika Nováková.
Až neuvěřitelná změna oproti loňskému ročníku nastala v počasí. Zatímco loni propršely všechny
dny a kolbiště se podobalo spíše rybníku, tak letos pro změnu neklesly teploty pod 25 °C. Cvičení v
hale, která se podobala skleníku bylo náročné, jak pro cvičence, tak i pro koně. Po každém startu
následovalo koupání koní a cvičenci využili mezi 17 – 20 hod volného vstupu do Frenštátského
aquaparku.
Radost nám udělalo vystoupení Argentinské skupiny, která si pod vedením Veroniky Novákové na
Aquarisovi vybojovala zlatou medaili!
Naše holky po prvním kole držely zlatou příčku, bohužel chybou v posledních trojicích finálové
volné spadly „až“ na bramborovou pozici. Skupina startovala na koni Patriot, pod vedením lonžera
Ladislava Menšíka ve složení: Kocurová Kateřina, Stříbná Nela, Kubíková Lucie, Grygarová
Kateřina, Lischková Veronika a Vanessa Krištofová.
Martin Lischka
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MTB závody Životské hory
Probudil jsem se v perfektní náladě a poprvé jsem si
sbalil věci v poklidu a nebyl to ten typický chaos,
který mě provází před každým závodem. Byla sobota
27. 6. 2015 brzy ráno a my se vydali z Ostravy do
Životských hor, kde se konal 7. ročník závodu
horských kol. Bohužel počasí nevyšlo tak jako
minulý rok a déšť s mrholením nás doprovázel až do
Opavy, ale ani to nic nezměnilo na naší výborné
náladě.
Při vjezdu do obce Horní Životice na nás čekala na
přivítanou silniční kontrola, tak si dovedete
představit naše nadšení. Nicméně o chvíli později
jsme dorazili do cíle naší cesty, kde se pořádal
očekávaný závod. Než jsem se stačil zaregistrovat,
byl odstartován závod na 50 km. Časový úsek mezi
dlouhým a krátkým závodem patřil již tradičně
dětem, které porovnali své síly na dvou kilometrové
trati.
Po odjetí všech dětských závodů jsem se začal rychle
řadit na start, protože k startovnímu výstřelu zbývalo jen pár minut. Ten pocit, kdy se plní startovní
pole dravými závodníky je nepopsatelný, možná to vystihnou tři slova: adrenalin, soustředění a
pocit, že v cíli na mě čeká moje „největší podpora.“
Přesně ve dvanáct hodin byl odstartován závod na 30 km. Ihned po startu se k nám přidal nezvaný
černý pasažér v podobě autobusu veřejné dopravy, který z nepochopitelných důvodů organizátoři
pustili na závodní trať, a tím se začátek závodu stal nebezpečným. Trať byla vedena po asfaltové
cestě a po odbočení z hlavního úseku jsme projeli po hrázi Slavkovských rybníků a absolvovali
první přejetí řeky, kde nás povzbuzovali trempové. Dále se střídaly standartní úseky jako na všech
závodech, z kopce do kopce a pár kilometrů před cílem na závodníky čekal dlouhý náročný sjezd.
Závod pokračoval cca 3km vytouženou rovinkou, kde nás už po druhé čekal průjezd řekou
Hvozdnice a při prudkém najetí následovalo nečekané zbrzdění, které mne překvapilo a dalo velkou
práci se v tu chvíli udržet na kole a zabránit samotnému pádu. Po projetí řekou jsem už věděl, že cíl
je na dosah a z posledních sil se zatnutými zuby jsem předjel tři sprintery a dojel na perfektním 57
místě z celkového počtu 158 závodníků.
Dalším závodem, který jsem ještě nestačil otestovat je Šilheřovický Šlaušek, který se koná 5. 9.
2015 a mé očekávaní jsou upřímně veliké a to jak bude vypadat organizace samotného závodu a
také jeho průběh. Ale co je hlavní? Sezóna ještě nekončí!
Bc. Jana Štěpánková
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Odřivousův pohár – závod horských
kol
Ve stejný den jako závod MTB Životské
hory se v sobotu 27. 6. 2015 uskutečnil
8. ročník závodu horských kol
„Odřivousův pohár“ v Bílovci. V tomto
závodě jsme měli jediné zastoupení
v kategorii junioři 15-17 let na 27 km,
kde se umístil na 4. místě Ondřej Mika
s časem 01:17:08.
Marie Miková

Florbal
Letos v červenci završil Filip Kocur turnajem v Praze
florbalovou sezónu za tým FBC ČPP Bystroň Group
Ostrava, kde hraje juniorskou extraligu. Celý rok se jim
dařilo střídavě, postoupili do play-off, ale prvenství se jim
získat nepodařilo, zlato bral pražský tým Tatran Omlux
Střešovice. Nyní o prázdninách byli přihlášeni na již
zmíněný turnaj v Praze – Prague games. Účast byla víc
než bohatá, přes 100 družstev z různých zemí např.
Švýcarsko, Finsko, Norsko, Švédsko a taky Slovensko.
V jednotlivých zápasech se jim docela dařilo, postupovali
přes jednotlivé týmy stále do užších finálových kol,
nakonec ale neprošli přes své sousedy z Ostravy –
družstvo Vítkovic, se kterým prohráli o jeden gól. U
těchto zápasů pak panuje pravidlo rychlé smrti, takže
prohra znamenala ukončení turnaje. Celkově vyhrálo
družstvo Oxdog z Finska, které ve finále porazilo český
tým – rovněž Tatran Střešovice. Za vítězné družstvo hrál
v současné době nejlepší juniorský hráč světa – Rasmus
Kainulainen a podle kluků se bylo opravdu na co dívat.
V srpnu Filipa čeká další vyhlášený turnaj v Praze –
Czech Open. Držme mu proto palce, protože loni se jim
podařilo tento turnaj vyhrát, tak ať štěstěna stojí na jejich straně a podaří se jim vítězství obhájit!
To s našimi florbalisty, kteří hrají za tým P.E.M.A Opava – Jakub a Vojta Kocurovi, to takové
růžové není. Loni se jim po skvělé sezóně podařilo probojovat do 1. ligy, což byl senzační úspěch.
Bohužel jim na tuto důležitou sezónu odešel trenér. Dostali nového, mladého a nezkušeného, což se
projevilo jak na herní taktice, tak hlavně na výsledcích celého týmu. Navíc jednotlivé zápasy
většinou končily se smolným jednogólovým rozdílem, který se jim nepodařilo prolomit…Přestože
byl trenér ke konci sezóny na poslední důležité zápasy o udržení odvolán a povolán starší zkušený
z ostravského týmu, kluci byli rozloženi a už se jim nepodařilo sestupu zabránit. Letos budou tedy
znovu zahajovat sezónu za 2. ligu. Přejme jim tedy vytrvalost, bojovnost, snahu a kapičku toho
štěstí, aby se jim opět podařilo do 1. ligy postoupit, neboť na ni opravdu mají!
Marie Kocurová
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Festival kultury a hlučínských řemesel již posedmé
Mírové náměstí v Hlučíně
patřilo opět po roce
Festivalu
kultury
a
hlučínských
řemesel.
V neděli 12. července
proběhl již 7. ročník této
tradiční akce a Sdružení
obcí
Hlučínska
ve
spolupráci
s Kulturním
centrem Hlučín a městem
Hlučín naplánovalo opět
bohatý a pestrý program.
Počasí
organizátorům
přálo a na hlučínském
náměstí se postupně sešlo
několik
stovek
posluchačů, kteří měli
možnost zhlédnout různorodá vystoupení souborů a kapel z Hlučínska. Festival zahájila dechová
kapela Rohovanka. Za zvuku tónů známých písní se tak postupně začalo náměstí v Hlučíně plnit
prvními posluchači. Rohovanku vystřídaly seniorky ze Závady, které si pro návštěvníky připravily
taneční vystoupení. Po krátkém přivítání a slavnostním zahájení ze strany zástupců Sdružení obcí
Hlučínska se představil se svým tanečním a pěveckým vystoupením folklorní soubor Škobránek ze
Štěpánkovic. Následovaly taneční vstupy souborů Slunečnice z Kobeřic, Bolatických seniorek a
pěvecké vystoupení folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic. Poté již přišla na řadu série skladeb
v podání Městského orchestru mladých z Dolního Benešova a taneční vstup mužské taneční skupiny
Bobři z Bolatic. Druhá polovina části programu patřila folklornímu souboru Karmašnice z Kravař,
tanečnímu souboru Vřes z Vřesiny a dechové kapele Hlučíňanka. Závěrečnou tečku za festivalem
pak udělala country kapela Pozdní sběr z Vřesiny.
Součástí festivalu byl také hlučínský jarmark výrobků a řemesel. Návštěvníci tak měli možnost
zhlédnout ukázky řezbářského řemesla, paličkování, pletení z papíru, patchwork, bižuterní výrobu
apod. Z regionálních pokrmů mohli zájemci ochutnat např. hlučínské koláče, ovocné šťávy a sirupy,
domácí marmeládu, pštrosí produkty, domácí uzeniny a další.
Věříme, že festival sklidil u diváků úspěch. Vystoupení byla opravdu různorodá, a tak si určitě
každý návštěvník přišel na své. Příjemně slunečné odpoledne bylo navíc podpořeno bohatou
nabídkou občerstvení i atrakcemi pro děti.
Akce byla spolufinancována Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit oblasti
kultury na rok 2015.
Lenka Osmančíková
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Kulturní akce v okolí v měsíci srpnu

7.-10.8. Píšť – Odpust fest 2015
8.8. Služovice – Myslivecké hody
8.8. Velké Hoštice – Vozatajové dostihy
9.8. Kravaře – Myslivecká slavnost
14.-16.8. Kobeřice - Odpust
15.-16.8. Bohuslavice – Zahradkářská slavnost
15.8. Šilheřovice – Odpustová zábava
15.8. Vřesina – Dožínky
15.8. Rohov – Turnaj v kopané
15.8. Hlučín – Country den
15.8. Ludgeřovice – Firefighters Challenge
15.8. Chlebičov – Okresní liga veteránů
15.-16.8. Kravaře – Kutský odpust
16.8. Šilheřovice - Odpust
16.8. Chlebičov – MP v požárním sportu
17.-19.8. Kravaře – Letní kino v parku

22.8. Bohuslavice – Strassenfest
22.8. Chlebičov – Zahradkářský večer
22.8. Hlučín – Noční běh – 7 nebo 9 km
22.8. Bolatice – Dožínky
22.-24.8. Kravaře – Kravařský odpust
28.8. Bolatice – Art jam
28.8. Dolní Benešov – Táborák
28.8. Bohuslavice - Táborák
29.8. Sudice, Služovice - Rozloučení
s prázdninami
29.8. Vřesina – Ukončení prázdnin
29.8. Třebom - Dožínky
29.8. Hněvošice – Country odpoledne
29.8. Malé Hoštice – Promítání filmu
29.8. Strahovice – Odpustové odpoledne
30.8. Hať – XXI. Dožínková slavnost
30.8. Bohuslavice – Rybářské závody
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci srpnu 2015
Vitásková Adelheida
Theuerová Lydie
Zajíčková Hildegarda
Fuchsová Hildegarda
Veselá Libuše
Fuss Günter

Diehlová Karla
Kopková Karin
Szymiczková Alžběta
Výtisk Břetislav
Jurčíková Růžena
Kučera Petr

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:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 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. 272 srpen 2015 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. srpna 2015.
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