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Vážení spoluobčané,
ve druhém podzimním měsíci jsme se konečně
dočkali trochu více srážek, ale nedostatek vláhy
z letních měsíců to zdaleka nemohlo
vynahradit. S postupujícím podzimem se
snižují teploty, objevují se ranní mlhy a začala
topná sezona. Bohužel se opět nacházejí
občané, kteří spalují doslova všechno možné,
znehodnocuji ovzduší a znepříjemňují život
sobě i ostatním.
V uplynulém měsíci se konalo zasedání rady
obce i zastupitelstva. Informace z těchto
zasedání přinášíme na dalších stránkách.

Začaly práce na zateplení hasičské zbrojnice,
na opravě ulice Na Svahu a vybudování
zpevněné plochy pod kontejnery u Kafarně.
Zaměstnanci obce dokončují práce na
chodnících dosypáváním štěrku, které nebyly
součástí projektu. Všechny tyto akce budou
pokračovat i v listopadu. Do konce listopadu
by měly být dodány do sálu kulturního domu
nové židle a stoly.
V podzimním období ubývá společenských
událostí, ale přesto jsme se mohli několika akcí
zúčastnit. První říjnový pátek uspořádal Klub
rodičů MŠ pro děti Podzimní olympiádu,
krásné počasí zajistilo hojnou účast na této
vydařené akci. Následující sobotu si dali sraz
„šedesátníci“, nejprve se zúčastnili mše a pak
byli přivítání na obecním úřadě. Třetí říjnovou
neděli jsme oslavili svátek Sv. Hedviky –
Bohuslavický
krmáš.
Tradiční
výlov
Špakovského rybníka se konal v pátek 23.
října. Předvečer státního svátku Dne vzniku
samostatného
Československého
státu
uspořádal Klub rodičů ZŠ pro děti Světluškový
večer. V průběhu měsíce října naplno probíhaly
fotbalové soutěže všech kategorií. Ačko nás ani
v těchto zápasech příliš nepotěšilo a zvítězilo
až v posledním utkání.
[Zadejte text.]

BOHUSLAVICE

V neděli 1. listopadu si připomene Svátek všech
svatých a zavzpomínáme na svoje blízké, kteří již
nejsou mezi námi. Klub rodičů MŠ připravil pro
děti na pátek 6. 11. 2015 Lampionový průvod. Ve
stejný den proběhne v sále kulturního domu
vyhodnocení hasičské žákovské ligy. V sobotu 7.
11. 2015 přivítáme na obecním úřadě děti narozené
za uplynulý rok. Je jich 21 a srdečně zveme rodiče
a příbuzné na tuto slavnostní událost.
Dále bych Vás rád pozval na přednášku Dýchejme
čistý vzduch. Koná se ve čtvrtek 12. 11. 2015 od
17.00 v obřadní síní obecního domu. Na přednášce
se dozvíte informace o znečišťování ovzduší a také
o možnostech při získávání kotlíkových dotací.
Další kulturní akce, na kterou jste srdečně zváni je
představení ochotnického divadla z Bělé „Dezertér
z Volšan“. Představení se koná v neděli 15. 11.
2015 v 17.00 v sále kulturního domu. O týden
později zakončí naši mladí spoluobčané svůj
taneční kurz. Kolona se koná v sále kulturního
domu v pátek 20. 11. 2015. Poslední listopadový
víkend nás přenese do adventní doby. Tradičně
budeme mít možnost zhlédnout umění a posoudit
vtip i nevšední nápady perníkářek a perníkářů.
Výstava kouzlo a vůně perníků se bude konat
v kulturním domě od soboty 29. listopadu do
pondělí 30. listopadu. Letošní téma je „Perníkové
moře nebo moře perníků“. V neděli také slavnostně
rozžehneme vánoční strom.
Přeju nám mnoho pohody do podzimních dnů.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z 11. jednání rady obce Bohuslavice dne 13. 10. 2015
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Výsledky hospodaření za období I. - IX. 2015.
Návrh rozpočtového výhledu na období 2016 – 2018.
Návrh rozpočtu na rok 2016.
Studii využití objektu č. p. 235 (farský dům).
Informace o přípravě na opravu ulice Na Svahu.
Informace o přípravě zpevnění plochy pod kontejnery u Kafarně.
Dokončení opravy ulice Kozmická.
Informace o parcelách v majetku ÚZSVM u kulturního domu.
Přehled kulturních a společenských akcí v říjnu a listopadu.
Informace o provozu pojízdné lékárny v Bohuslavicích.
Žádosti o zřízení příjezdových cest k parcelám.
Schválila:
11/2
a) Přijetí účelové neinvestiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 12.200,- Kč.
b) Smlouvu o výpůjčce předmětů v majetku HZS Moravskoslezského kraje obci Bohuslavice pro
potřeby jednotky SDH Bohuslavice – radiostanice a příslušenství.
c) Smlouvu o bezúplatném převodu majetku HZS Moravskoslezského kraje obci Bohuslavice pro
potřeby jednotky SDH Bohuslavice – dýchací přístroj.
d) Dohodu o zhotovení povrchu místní komunikace.
e) Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Všechny body byly schváleny jednomyslně.
V Bohuslavicích 13. 10. 2015
Bc. Andrea Matýsková
místostarostka

Mgr. Pavel Dominik
starosta
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Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 20. 10. 2015 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Daniel Buhla, Radek Kotzur a Ing. Ondřej Mokrý konstatuje, že na
dnešním 8. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního zastupitelstva.
Omluveni: Kubík Petr, Bc. Andrea Matýsková, RNDr. Radek Kučera Ph.D.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Antonín Štefek a Leo Vitásek.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 8/1 a) schválilo:
Daniela Buhlu, Radka Kotzura a Ing. Ondřeje Mokrého za členy návrhové komise, Antonína Štefka
a Leo Vitáska za ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 8/1 b) schválilo:
Program 8. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 8/1 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – IX/2015. Celkové příjmy za 01-9/2015
činily 16 749 000,90 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 206 487,33 Kč,
zůstatek z roku 2014 ve výši 7 546 049,67 Kč a splátka úvěru ve výši – 750 000,- Kč. Celkové
příjmy vč. financování za 01-09/2015 činily 23 751 537,90 Kč. Celkové výdaje za 01-09/2015
činily 16 692 158,14 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 9. 2015 byl ve výši 7 059 379,76 Kč, z této částky
činil zůstatek na běžném účtu 5 934 118,91 Kč, na účtu za domovní odpad 62 781,- Kč a na účtu u
ČNB 1 062 479,85 Kč.
usnesením č. 8/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2015 bez výhrad.
usnesením č. 8/1 e) schválilo:
Rozpočtový výhled obce Bohuslavice na období 2016 – 2018.
usnesením č. 8/1 f) schválilo:
Poskytnutí individuální dotace Moravskoslezskému kraji z rozpočtu obce Bohuslavice na nákup
dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany SDH Bohuslavice ve výši 576 453,08 Kč.
usnesením č. 8/1 g) schválilo:
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Bohuslavice a ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvková organizace.
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usnesením č. 8/1 h) schválilo:
Smlouvu o výpůjčce a darování uzavřenou podle ustanovení § 2193 a následně § 2055 a následně
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi obcemi Bělá a Bohuslavice.

usnesením č. 8/1 i) schválilo:
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na výstavbu bytů v domě č. p.
235 dle „Studie využití objektu č. p. 235“. Výběrovou komisi ve složení Radek Kotzur, Ing. Ondřej
Mokrý a Lukáš Pašek. Pověření starosty podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
usnesením č. 8/1 j) schválilo:
Koupi domu č. p. 482 a přilehlou část parcely p. č. 920/15 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína od Opavice
a. s. za cenu 1,5 milionu Kč a pověřuje starostu obce k jednání s firmou Opavice a.s. o kupní
smlouvě a následně k podpisu kupní smlouvy s firmou Opavice a.s.
usnesením č. 8/1 k) schválilo:
Podání žádosti o bezúplatný převod parcel p. č.: 1555 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína z majetku
Státního pozemkového úřadu do majetku obce Bohuslavice.
usnesením č. 8/1 l) schválilo:
Prodej cca 6 m3 vrbového dřeva za částku 300,- Kč/1 m3.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 8/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 8/2 b) Informaci o příjmu daní v roce 2015.
č. 8/2 c) Návrh rozpočtu na rok 2016.
č. 8/2 d) Informace o dokončení 1. etapy obchvatu Moravce.
č. 8/2 e) Informace o opravě chodníků - III. etapa.
č. 8/2 f) Informace o výsledku výběrového řízení na nákup židlí a stolů do KD.
č. 8/2 g) Informace o projektu Separace odpadů obcí Hlučínska.
č. 8/2 h) Informace o akci „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci
Bohuslavice“.
č. 8/2 i)
č. 8/2 j)
č. 8/2 k)

Studii využitelnosti objektu č. p. 235 (farský dům).
Informace o opravě ulice Na Svahu a vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u
Kafarně.
Přípravu návrhu investičních akcí v roce 2016.

č. 8/2 l)

Aktuální stav jednání o parcelách u KD.

č. 8/2 m) Informace z jednání rady obce dne 24. 9. a 13. 10. 2015.
V Bohuslavicích dne 20. 10. 2015
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Radek Kotzur, člen rady obce
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Další informace
Znečišťování ovzduší spalováním v kotlích na pevná paliva – názor právníka.
Vzhledem ke stížnostem občanů na topení nevhodnými palivy v kotlích na pevná paliva jsem si
vyžádal právní radu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
K Vašemu dotazu Vám sděluji, že v zásadě je vícero možností, jak se bránit proti lidem, kteří pálí
v kotlích věci, které páleny být nemohou. Jednou z možností je cesta občanskoprávní, tedy skrze
sousedské žaloby, kterými se budou dotčení sousedé domáhat zdržení se tohoto nadměrného
obtěžování zápachem, kouřem, možná i prachem (polétavým, apod.).
Druhou možností je skrze veřejné právo, a zde se v zásadě nabízí možnost využití institutů
správního práva (přestupkové řízení), popřípadě i trestního práva, a to v případě podezření na
spáchání trestného činu dle § 293 trestního zákoníku (poškození a ohrožení životního prostředí).
Základem pro oba postupy je zejména využití zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.).
Z tohoto zákona totiž vyplývá, že vlastník domu, ve kterém je umístěn kotel pro vytápění objektu je
ve smyslu zákona provozovatelem stacionárního zdroje (§ 2 písm. e) a h) zákona), a jako takový
musí mimo jiné plnit povinnosti mu uložené ustanovením § 17 zákona. Například odst. 1 písm.) b
stanoví povinnost dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou
tmavost kouře podle § 4 daného zákona, a písm. e) ukládá povinnost umožnit osobám pověřeným
ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu
zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím
s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování
povinností podle tohoto zákona; apod.
Další možností je postupovat skrze podnět inspekci životního prostředí, která taktéž může
provádět kontrolu lokálních topenišť. Za porušování výše uvedeného je možné ukládat pokuty, a to
až do výše 50.000,-Kč.
Vzhledem k výše uvedenému bych tedy doporučoval kontaktovat obec s rozšířenou působností, a to
za účelem důsledného využívání zákona o ochraně ovzduší. Taktéž se domnívám, že by bylo možné
toto řešit v rámci komunikace s policií, a to právě s ohledem na skutečnost, že dotčené jednání bude
jednáním přestupkovým, ale popřípadě může se jednat v obzvláště intenzivních případech i o
jednání trestněprávní.
Každopádně se domnívám, že jako obec přímo, s tímto příliš udělat nemůže (kromě převzetí
iniciativy stran oznamování přestupků, apod.). Tedy pokud má dojít ke zlepšení a skutečnému
řešení, tak buď občané sami budou muset převzít onu nevděčnou roli a ony nezodpovědné
producenty emisí příslušným orgánům oznamovat a pokud možno i zajišťovat prvotní důkazní
materiál (např. fotografie či videozáznamy s tmavostí kouře), či tuto roli může v určitém rozsahu
plnit také obec. Je však zřejmé, že obec, resp. její zástupce nemůže vidět vše a pořizovat důkazy
v noci bude prakticky nemožné.
Další spíše preventivní a pomocnou možností je informovat producenty emisí o zdravotních rizicích
spalování nevhodných materiálů, informování o možnostech využití tzv. kotlíkových dotací a
informování o tom, že některé zdroje na tuhá paliva mají legislativně omezenu životnost a po určité
ne příliš vzdálené době budou muset být odstaveny.
„stanovisko právníka“
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Vlastníkům vozidel
Vlastníci vozidel, kteří svá vozidla dočasně vyřadili z provozu před 1. 7. 2013, tj. mají uloženou
registrační značku, či značky v tzv. depozitu, musí do konce letošního roku na příslušném registračním místě obce s rozšířenou působností nahlásit, kde se nepoužívané vozidlo nachází a jaký je účel
jeho využití. Pokud tak neučiní, bude po 1. lednu 2016 vozidlo navždy automaticky vyřazeno z
provozu.

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Sběr papíru
Mezi dlouhodobé aktivity v rámci environmentální výchovy
patří i sběr papíru, baterií a drobného opotřebovaného
elektrozařízení. Baterie a drobné elektrozařízení sbíráme po
celý školní rok, tříděný a svázaný papír dvakrát ročně. Tak
jako každý rok proběhl u nás ve středu 21. 10 2015 sběr
papíru. Žáci posbírali a odevzdali celkem 3886,3 kg papíru.
Na 1. místě se umístila Tereza Newrezllová z 2. třídy, která
donesla 440,3 kg papíru. Na 2. místě se umístila žákyně 3.
třídy Viktorie Kocurová, která nasbírala 425 kg papíru. O
třetí místo se podělily dvě žákyně Tereza Buhlová z 2. třídy
a Anna Kamrádová ze 3. třídy s 211 kg papíru. Žáci byli
odměněni diplomem a sladkou odměnou. Peníze ze sběru
papíru budou použity na odměny pro žáky.
Děkujeme všem, kteří chráníte životní prostředí a zapojili jste se do této akce.
V příštím roce bude sběr papíru na jaře.
Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Martina Mimlichová
Návštěva na obecním úřadu
Dne 19. 10. 2015 jsme v rámci projektu Naše obec navštívili náš Obecní úřad v Bohuslavicích, kde
jsme besedovali s panem starostou Mgr. Pavlem Dominikem.
Nejdříve nám poutavě vyprávěl o historii obce, o současnosti, dozvěděli jsme se třeba počet domů
v obci, nebo nejnižší a nejvyšší místo, atd.
Pak jsme měli připraveny dotazy, na které nám p. starosta zasvěceně odpovídal. Nakonec jsme se
podepsali do obecní kroniky a dostali jsme ručně malovanou mapu Bohuslavic a okolních obcí.
Ve škole jsme pak nabyté informace dopsali do našeho projektu.
Děkujeme panu starostovi, že si pro nás našel čas a svým vyprávěním nás velmi obohatil.
Žáci třetí třídy a p. uč. Zdeňka Birtková
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Mateřská škola
Dne 2. října proběhla v naší obci Podzimní Olympiáda. Na prostranství před kulturním domem se
shromáždily děti předškolního věku a ještě před slavnostním zahájením stihly společnou rozcvičku
s hudebním doprovodem. Poté už slavnostně přivítaly fotbalisty, kteří zahájili naše Podzimní
sportování zapálením Olympijského ohně.
Na celkem 13 stanovištích čekalo děti plnění různých
disciplín. Hod do dálky, odrazový můstek, slalom,
podbíhání lana, střílení míčů na branku aj. Děti se
zhostily plnění úkolů s velkou chutí. V případě
menších nezdarů, vypomohli rodiče.
Celé odpoledne se náramně vyvedlo. Sportovci po
splnění všech disciplín obdrželi pamětní diplom a
kovovou olympijskou medaili.
Chtěli bychom vyslovit ještě jednou velký dík klubu
rodičů za organizaci tohoto nádherného odpoledne.
Všem, kteří se rozhodli ve svém volném čase jim jakoukoliv formou pomoci.
Dětem a rodičům děkujeme za účast a těšíme se na další společnou akci s mateřskou školou, třeba
na Adventní tvoření ve školce.
Ve dnech 14. a 15. 10. navštívilo naši mateřskou školu divadélko
Kouzelný Korálek s pohádkou „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“.
Dětem se pohádka a aktivity s ní spojené velmi líbily. Zapojily se do
přípravy
pohádkového
dortu,
skládaly
obrovský
dort
z geometrických tvarů, zazpívaly si známé písničky z pohádky a
vyrobily si masky pejska a kočičky, které si pak odnesly s sebou
domů.
Dalším velkým zážitkem pro děti byla jistě
návštěva Hasičského záchranného sboru
112 v Ostravě – Přívoze koncem října. Děti
měly možnost prohlédnout si veškerou
hasičkou techniku. Prohlédly si hasičské
vozy a jejich vybavení. Oblečení hasičů při
zásahu. Při prohlídce budovy jsme se
dozvěděli co vše mají hasiči v popisu práce.
Děti měly možnost vyzkoušet si v řízené
situaci záchranu kamaráda a hasičský
zásah. Po této exkurzi se všichni vraceli domů plni dojmů a nových zážitků.
Nesměli jsme chybět ani při tradičním výlovu rybníka
v Bohuslavicích. Pospíšili jsme si, abychom s dětmi stihli
prohlédnout si dění u rybníka. Děti s velkým zaujetím
sledovaly práci rybářů se sítěmi. Obdivovaly ryby v kádích. A
zlaté rybce, která se mezi chycenými rybami objevila, někteří
pošeptali své přání. Budeme věřit, že se vyplní.
Lucie Kuczerová
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Školní družina
V pátek 9. 10. 2015
jsme přivítali letošní
podzim
tradičním
pouštěním
draků
a
pečením bramborových
placků. Dopoledne nám
pršelo, ale děti to
neodradilo
a
s nadšením, že bude
hezky, přinášely draky
do
družinky.
Odpoledne se počasí
opravdu umoudřilo a
my jsme mohli jít
pouštět draky do Důlků.
Přidali se k nám i rodinní příslušníci, což nás velmi potěšilo. Po návratu do ZŠ jsme se sešli i
s ostatními rodiči a prarodiči ve cvičné kuchyni. Hned jsme se pustili do loupání, strouhání a
dochucování brambor, ze kterých nám vznikly výborné bramborové placky. Ty nám krásně
provoněly celou školu.
Děkuji moc jménem svým i jménem mé kolegyně a hlavně jménem dětí, že si rodiče a prarodiče
udělali čas a strávili ho se svými dětmi i s námi v prostorách naší školy.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Sport
SK Bohuslavice
Muži „A“
Po třech říjnových porážkách a jedné výhře je naše áčko stále na poslední příčce I. A třídy.
SK Bohuslavice – FK Bolatice
0:4
SK Bohuslavice – Moravan Oldřišov
2:7
Viktoria Chlebičov - SK Bohuslavice
3:2
SK Bohuslavice – Sokol Mokré Lazce
2:1
Muži „B“
Před posledním zápasem sezony je béčko na devátém místě tabulky se ziskem 11 bodů.
Mor. Oldřišov „B“ - SK Bohuslavice „B“
2:2
SK Bohuslavice „B“ – Sokol Sudice
0:1
Komárov - SK Bohuslavice „B“
4:0
SK Bohuslavice – Sokol Závada
3:2
Dorost
Družstvo dorostu ukončilo podzimní část sezony se ziskem 11 bodů na 6. místě okresního přeboru.
Děkuji trenérům i hráčům za předvedené výkony a reprezentaci obce.
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Slávia Malé Hoštice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Sokol Slavkov
Horní Benešov - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Budišov n. Budišovkou

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
Hať
Budišov n/B
Pustá Polom
Bolatice
Horní Benešov
Bohuslavice
Litultovice
Slavkov
Malé Hoštice

Z
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
7
6
5
5
3
3
2
1
0

R
0
1
0
0
2
2
3
0
0

P
1
1
3
3
3
3
3
7
8

S
27:10
45:11
30:17
18:8
16:16
13:14
29:21
10:44
6:53
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1:2
4:1
1:1
0:3
B
21
19
15
15
11
11
9
3
0

Žáci
Žákovské družstvo ukončilo sezonu na krásném třetím místě tabulky, když byli poraženi pouze od
prvních dvou celků. Děkuji trenérům za práci pro naši mládež a hráčům za předvedené výkony a
reprezentaci obce.
Šilheřovice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Sokol Štěpánkovice
Spartak Chuchelná - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Háj ve Slezsku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
Háj ve Slezsku
Bolatice
Bohuslavice
Píšť
Štěpánkovice
Chuchelná
Šilheřovice
Darkovice
Dobroslavice

Z
8
8
8
7
6
7
6
6
8

V
6
6
4
4
3
2
2
1
0

R
1
1
2
0
0
2
1
1
0

P
1
1
2
3
3
3
3
4
8

3:3
5:2
0:0
0:3
S
40:9
41:11
36:14
31:10
21:15
14:13
31:13
11:32
3:111

B
19
19
14
12
9
8
7
4
0
Mgr. Pavel Dominik

Valná hromada SK Bohuslavice
Zveme členy sportovního klubu na mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu
14. listopadu 2015 od 16.00 v Casině na hřišti. Na programu bude změna stanov.
Výbor SK Bohuslavice
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V Bolaticích proběhlo již XVIII. Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska!
První říjnové nedělní odpoledne patřilo na Hlučínsku již tradiční akci Setkání chrámových sborů,
jehož pořadatelství se letos ujala obec Bolatice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Bolatice.
Místní kostel sv. Stanislava se tak rozezněl nádhernými tóny v podání 9 chrámových sborů z
regionu. Postupně se ve vystoupení vystřídaly: Chrámový smíšený sbor sv. Matouše a sv. Hedviky
při farnosti Hať, Chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích, Mladší chrámový sbor
Štěpánkovice, Chrámový sbor při kostele sv. Vavřince v Píšti, Chrámový sbor při kostele Povýšení
sv. Kříže v Chuchelné, Chrámový sbor sv. Cecílie Hlučín, Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Kobeřicích, Chrámový sbor při kostele sv. Bartoloměje v Kravařích a Chrámový
sbor při kostele sv. Stanislava v Bolaticích. Výbornou tečkou na závěr bylo společné vystoupení
všech chrámových sborů se známou písní „Ó Pane náš“ od Věry Martinové, kterou si se zpěváky
s chutí zapěli i mnozí posluchači. O kvalitě předvedených výkonů i oblíbenosti této akce svědčil
závěrečný nekonečný potlesk i ze strany diváků. Děkujeme proto všem chrámových sborům za
nacvičení skladeb a výborné pěvecké výkony a Římskokatolické farnosti Bolatice a obci Bolatice za
výbornou organizaci a přípravu krásného nedělního odpoledne.
Za Sdružení obcí Hlučínska
Mgr. Lenka Osmančíková

Kulturní akce v okolí v měsíci listopadu
3.11. Bolatice

Den strašidel

28.11. D. Benešov

Dolnobenešovská hůlka

7.11. Služovice

Vesnické strašení

28.11. Služovice

Předadvent. odpoled.

7.11. Hlučín

Farmářské trhy

28.11. Kravaře

Rozsv. vánoč. stromu

7.11. D. Benešov

Svatomartinský koncert

28.11. M. Hoštice

Předvánoční jarmark

7.-8.11. Kravaře

Svatební veletrh

28.11. Chlebičov

Turnaj minižáků

8.11. Píšť

Svatohubertská mše

28.-29.11. Píšť

Výst.ovoce.zel.květin

13.11. Chuchelná

Vinobraní

28.11.-31.1. Hlučín

Výst. dom.loutková div.

14.11. Kobeřice

Karmášové posezení

29.11. D. Benešov

1. Adventní koncert

14.11. D. Benešov

Koncert s Dolbendem

29.11. M. Hoštice

Železná ned. u skanzenu

21.11. D. Benešov

Opava cantat

29.11. Bolatice

Vánoční jarmark

22.11. Sudice

Sudický krmáš

29.11. Hlučín,Bělá

Rozsvícení ván. stromu

27.11. Šilheřovice

Rozsvěc.ván.stromu

29.11. Vřesina

Adventní koncert

27.11. Markvartovice Jarmark

29.11. Ludgeřovice

Výstava kanárů

28.11. Ludgeřovice

29.11. Bělá

Halloweenský průvod

Vánoční trhy

28.11. Rohov,Vřesina Adventní jarmark
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci listopadu 2015
Diehel Arnošt
Kocurová Anna
Děkánková Anna
Krieblová Anastázie
Veselý Karel

Hruška Hubert
Breuerová Hildegarda
Mokrá Zdenka
Theuer Rudolf
Blokša 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:
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. 275 listopad 2015 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. listopadu 2015.
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