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Vážení spoluobčané,
první prázdninový měsíc je za námi. Ten letošní
zdaleka nebyl tak horký, než jaký jsme zažili loni.
Teploty sice vždy na několik dnů vyšplhaly nad
třicet stupňů, ale byly vždy proloženy několika dny
chladnějšími. Ten nejstudenější a také nejdeštivější
jsme zažili v sobotu 16. července. Poslední týden
začal horkým a dušným počasím, které trvalo až do
nedělního poledne. Bohužel déšť ochlazení přišlo
v nejnevhodnější dobu, na odpustové odpoledne.
Červenec byl plný společenských a kulturních
událostí. První prázdninovou neděli jsme v naší
farnosti přivítali nového faráře otce Marka
Žukowského, který k nám přišel z farnosti Malá
Morávka. Následující neděli se za krásného letního
počasí konal na hlučínském náměstí 8. Festival
kultury a Hlučínských řemesel, kde úspěšně
vystoupil náš soubor Vlašanky. SDH Bohuslavice
uspořádal po více než deseti letech noční soutěž. Ta
se konala v rámci Noční hlučínské hasičské ligy –
NHHL v pátek 15. července. Počasí sice nebylo
ideální, ale to neodradilo v účasti mnoho
návštěvníků a téměř čtyřicet družstev žen a mužů
z řad dobrovolných hasičů. V neděli 17. se konala
neodmyslitelná součást letní sezóny – Myslivecká
slavnost. Příjemné slunečné počasí přilákalo velké
množství hostů. O jejich počtu svědčí více než
tisícovka prodaných jídel. Na konec měsíce připadla
největší kulturní akce roku Anenské slavnosti.
V pátek se konala vernisáž výstavy uměleckých děl
Bohuslavického rodáka pana Horsta Benka „Dřevo,
kámen, železo.“ Krásné díla si mohli hosté
prohlédnout až do pondělí. V rámci odpoledne byli
vyhodnoceni občané Bohuslavic, kteří se podílejí na
reprezentaci obce a těm, kteří pracují pro druhé a
prospívají bližním. Nedělní program vyvrcholil
vystoupením moderátora a baviče Zdeňka Izera a
nápaditým vystoupením Bohuslavických mužů.
Příprava a organizace všech akcí stojí spoustu času
dobrovolných členů jednotlivých spolků, za kterou
jim patří velké poděkování.
V průběhu uplynulého měsíce pokračovaly práce na
opravě komunikace Okružní, dokončila se větší část
chodníků a provedla se asfaltace povrchu. Opravy
se dokončí v úvodu srpna. Provedla se také asfaltace
[Zadejte
text.] a části ulice Opavské.
nádvoří
u hasičárny

K nemilé události došlo ve škole, v prvním týdnu
prázdnin došlo k prasknutí hadičky splachovače.
Vzhledem k tomu, že k závadě došlo ve druhém podlaží,
voda vyplavila celý pavilon. Brigádníci z řad studentů
provedli každoroční čištění a opravu potoka. Od pátku
22. července můžeme používat novou dřevěnou lávku
přes Bohuslavický potok „U Johana“, která nahradila
provizorní stavbu. Zemědělci využívají každý den
příznivého počasí ke sklizni úrody na polích v okolí
obce.
V měsíci srpnu předpokládáme opravu zbývajících cca
150 metrů chodníku na ulici Polní a přeložení dlaždic na
uličce u Pauseho rybníka. Zastupitelé na posledním
zasedání rozhodli o položení asfaltového povrchu na
obchvatu Moravce, které by mělo proběhnout v závěru
měsíce. V srpnu se sejde rada obce a koncem měsíce se
uskuteční 13. zasedání obecního zastupitelstva, kde se
budou plánovat investice a opravy na další období.
Druhý prázdninový měsíc pokračuje také společenskými
akcemi. Na pátek 12. připravil Bohuslavický oříšek
promítání filmu pod širým nebem – letní kino. Ke
zhlédnutí bude český film, vhodný zejména pro ženy,
Teorie tygra. Druhý srpnový víkend je přímo nabitý
událostmi. V sobotu se uskuteční každoroční pěší pouť
do Hrabyně. Zahrádkáři nás zvou na svoji vyhlášenou
letní slavnost. Ve stejném termínu startuje podzimní část
fotbalových soutěží. Naši muži zahájí sezónu derby
zápasem v Bolaticích. V posledním týdnu se uskuteční na
točně táborák pořádaný k ukončení prázdnin. O dva dny
později se konají na Špakovském rybníku rybářské
závody. Na obě akce zvou pořadatelé ze spolku
Bohuslavických rybářů.
Přeju nám krásné prožití zbývající části léta.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Další informace
13. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat v úterý 30. 8. 2016 v 18,00 v obřadní síni
obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.
Na zasedání Vás srdečně zvu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Místní hřbitov
Obec Bohuslavice jako správce hřbitova po roce opět vyzývá pronajímatele hrobových míst, aby si
na místním hřbitově zkontrolovali stav svých hrobových zařízení, tj. uchycení pomníků, rámů hrobů
apod. Kontrolou na místě jsme zjistili, že některé pomníky jsou nakloněny a může dojít k jejich
zhroucení a přitom hrozí poškození hrobových zařízení sousedních hrobů. Dle sdělení pojišťovny,
v takovémto případě nemá obec hřbitov pojištěn a způsobenou škodu hradí viník ze své pojistky a
pokud pojistku nemá uzavřenou, musí škodu uhradit sám ze svých prostředků.
Dále připomínáme pronajímatelům hrobových míst, že při obnově hrobového zařízení (zhotovení
nového rámu, hrobu, pomníku) mají povinnost před objednáním hrobového zařízení u kamenictví
s předstihem si vyžádat od obce písemný souhlas se zřízením hrobového zařízení. Tato povinnost
pronajímatele je uvedena ve smlouvě o pronájmu hrobového místa.
Vítání dětí do svazku obce
Vážení rodiče,
Obec Bohuslavice bude v sobotu dne 15. 10. 2016 pořádat slavnostní akci „Vítání dětí do
svazku obce“.
Do svazku obce budeme vítat děti narozené od měsíce listopadu 2015, které se vítání v listopadu
2015 neúčastnily a děti narozené v roce 2016. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci.
Obracíme se proto na rodiče narozených dětí, aby se dostavili na obecní úřad (sekretariát) a
předložili rodný list dítěte a to nejpozději do data 30. 9. 2016. Někteří rodiče již rodný list nově
narozeného dítěte předložili, proto se jich tato výzva netýká. Důvodem této výzvy je i skutečnost, že
evidenci obyvatel o nově narozené děti doplňujeme pouze z místních znalostí a mohlo by se stát, že
některé rodiče tak opomeneme k vítání pozvat, protože o jejich narozeném dítěti nevíme.
Pokud matka dítěte nemá trvalý pobyt v obci, dostaví se na obecní úřad otec dítěte.
Děkujeme za pochopení.
Karla Krupová
Poděkování občanům za úspěšnou reprezentaci obce Bohuslavice
Dárci krve
Petr Tomášek - Čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlatého kříže III. třídy
- 80 bezpříspěvkových odběrů.
Marek Vitásek - Čestný dárce krve, plazmy nebo krevních destiček, držitel Zlaté medaile – 40
bezpříspěvkových odběrů.
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Šachy – Tadeáš Kriebel
Tadeáš Kriebel se narodil 08. 11. 1995, studuje na Karlově univerzitě
matematicko-fyzikální fakultu a je členem reprezentačního výběru šachistů
České republiky.
Již druhým rokem je nejmladším českým šachistou s kvalifikací IM –
International master.
V žebříčku českých šachistů je mezi muži na 19. místě.
S výkonností 2484 bodů atakuje velmistrovskou hranici 2500 Elo bodů.
V sezóně 2015-2016 dosáhl Tadeáš Kriebel následujících výsledků:
V turnaji Bohuslavice OPEN 2016 si vybojoval titul nejlepšího bohuslavického šachisty…
Ve velmistrovském turnaji v Petrohradě obsadil čtvrté místo.
Za tým 1. Novoborský šachový klub vybojoval prvenství české šachové extralize družstev.
V šachu je možné hrát i za jiná družstva v jiných zemích. Tadeáš Kriebel byl členem extraligových
šachových družstev na Slovensku, v Polsku a před týdnem se vrátil z rozbouřeného Turecka, kde na
vlastní kůži zažil vojenský puč. A pak, že šachy jsou nudné….
Za týden odcestuje Tadeáš na velmistrovský turnaj do lotyšské Rigy.
O měsíc později odehraje zápas s nejlepším českým šachovým mládežníkem Vanem.
A jako komentátora můžete Tadeáše poznat v televizním pořadu s názvem „V šachu“.
Stolní tenis – Patrik Klos
- Člen „A“ týmu extraligového TJ Ostrava KST
- Juniorský vicemistr republiky družstev
- Juniorský vicemistr republiky v soutěži jednotlivců
- Juniorský vicemistr republiky ve čtyřhře
- Juniorský vicemistr republiky ve smíšené čtyřhře
- Člen juniorské reprezentace
- Dvojnásobný medailista z mezinárodních juniorských turnajů ve čtyřhře (SRBSKO,
CHORVATSKO)
- Čtyřnásobný medailista z mezinárodních juniorských turnajů v soutěži družstev (HODONÍN,
FRANCIE, ŠPANĚLSKO, POLSKO)
- STŘÍBRNÁ MEDAILE V SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV – MISTROVSTVÍ EVROPY V
CHORVATSKU
- Kvalifikován na Mistrovství světa juniorů
Voltiž – Veronika Lischková
2015 - skupina junior
9. 3. 2016 byli v Moravskoslezském kraji vyhlášeni nejlepší sportovci roku.
Mezi vyhlášenými si našlo místo také jezdectví, a to v podobě juniorského teamu z JK Voltiž
Albertovec.
Tento juniorský team byl oceněn za své výsledky z roku 2015, a to hlavně za několikanásobné
získání titulů MČR, 7. místo na MS 2015 v Holandském Ermelu a výsledky z mezinárodních
závodů CVI 2015.
2016 – Veronika Lischková – dvojice senior
Tlumačov – 1. místo
Albertovec – 1. místo
Frenštát pod Radhoštěm – 1. místo
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Soutěž TFA – Ing. Adam Ryš
Účast v hasičských soutěžích TFA – nejtvrdší hasič přežívá
Rok 2015:
Seriál závodů O pohár ředitele HZSMSK, skládající se ze 6-ti závodů v rámci
Moravskoslezského kraje, celkově 8. místo v kategorii nad 35 let, v probíhající sezoně 2016
průběžné 6. místo nad 35 let.
Český pohár TFA, skládající se ze 6-ti závodů v rámci České republiky, kategorie Masters nad 45
let celkově 5. místo, v probíhající sezoně 2016 průběžné 6. místo.
Soutěž TFA – David Pašek
Letošní sezónu zahájil David velice úspěšně. Ze série pěti velkých soutěží
TFA "O pohár ředitele HZS MSK" absolvoval již tři, dvě ho ještě čekají.
Ze zmíněných tří pohárových soutěží si vybojoval na TFA Frenštátský
mamut 2. místo, na TFA Hartaman Slezská Harta 1. místo a na TFA
Vítkovice 1. místo v kategorii SDH.
Má tak skvěle našlápnuto na nominaci na Mistrovství ČR v TFA, která se
uskuteční ve Štramberku 1. 10. 2016. Další úspěšný závod s umístěním na
1. příčce absolvoval u našich sousedů v polských Krzanowicích.
Jeho skvělé výsledky mu zajistili také start na nějtěžší soutěži TFA na
světě IRON FIREMAN 17. 9. 2016 v Praze. Budeme mu držet palce.
Závod na horských kolech – Petr Češla
V roce 2016 se zúčastnil závodu: Životské hory umístění 57-184, Bobr Cup 84-201, „Bolatická
30“ 146-306 a v roce 2015 se zúčastnil: ČT authorcup umístění 1124-2983, Plesenská Stezka 98167, Porubajk 267-1472, Bělský okruh 68-133.
Běh - Daniel Ostrák
V kategorie muži od 40-49 let se umístil:
3. místo běháme s TQM Opava 10 km
7. místo Bolatická „20“ – 10 km
5. místo Májový běh – Jilešovice 11 km
5. místo Ostrá Hůrka 8,8 km
1. místo Hněvošická „10“
7. místo Kravaře Zámeckým parkem 8,7 km
3. místo Kravaře Olšinky kros 9,6 km
Tyto a další závody jsou bodované do „Prajzsko opavské běžecké ligy“
Tanec – Adriana Matýsková
Již 11 let se věnuje latinskoamerickému tanci. Se svým současným tanečním partnerem, s kterým
trénuje teprve tři čtvrtě roku, vytančila vynikající "A" třídu. Největším letošním úspěchem je
získaný titul MISTŘI PRAHY. Na dalších mezinárodních soutěžích si vybojovali tři 1. místa, jedno
2. a tři 3. místa. Do další taneční sezony vstupují oba s velkou vervou, nadšením a píli. Věříme, že
se vše zúročí ve výsledcích v příští taneční sezoně.
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Hra na akordeon – Hanka Kosková
1. Místo ve školním kole ve hře na akordeon
1. Místo v okresním kole ve hře na akordeon + ocenění „Absolutní vítěz okresního kola ve hře na
akordeon“
1. Místo v krajském kole ve hře na akordeon + ocenění za mimořádný interpretační výkon
2. Místo v celostátním kole ve hře na akordeon
Talenty regionu na JKO (přehlídka nejúspěšnějších žáků)
Organizování studentského koncertu „Cecílie, aneb kdo (si) hraje, nezlobí“; vystoupení na
vernisážích, autorských čteních a jiných vystoupeních; účinkování v kapele The ticks;
Hudební cíl:
Svého hudebního cíle jsem již dosáhla – dostala jsem se do celostátního kola v akordeonové soutěži
a uspořádala jsem se svými přáteli vlastní koncert, což byly dvě věci, které jsem si přála vždycky
uskutečnit.
Hra na klavír – Tereza Dostálová
Adventní koncert v kostele sv. Martina v Dolním Benešově
Vystoupení na vánočních trzích v Dolním Benešově se souborem Cecílie
Hostování na koncertech p. Heleny Mižičové a jejího pěveckého sboru Rozmar (klavír, zpěv)
Účinkování na akcích ZUŠ P. Vejvanovského v Dolním Benešově
Uspořádání studentského koncertu Cecílie II. spolu s Hankou Koskovou
Začala jsem zpívat s kapelou The Ticks, se kterou máme mnoho koncertů v Hlučíně a okolí
Dále jsme s Hankou spolu příležitostně vystupovaly
Sólový zpěv – Anna Herudková
4. místo ve druhé kategorii – sólový zpěv 13-15 let - Mezinárodní soutěž
PRO BOHEMIA, která se konala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Přihlášená byla Základní uměleckou školou P. J. Vejvanovského v Hlučíně.
Účast na pěvecké soutěži OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK.
Účast a prezentace na akcích ZUŠ v Hlučíně (Vánoční koncerty, koncerty,
vernisáže, výstavy a jiné akce v Kulturním domě v Hlučíně a zámku
v Hlučíně).
Účast v komorním sboru pod vedením Mgr. Sylvie Pivovarčíkové, ve sboru
ZŠ Bohuslavice pod vedením Mgr. Gabriely Prchalové.
Hra na klavír na různých akcích a koncertech ZUŠ v Hlučíně.
Házená – Marie Janošová
V tomto ročníku nastupovala za DHC SOKOL PORUBA – ženy v mezinárodní Československé lize
WHIL, kde se umístila na 4. místě a v české soutěži získala bronzovou medaili. Současně
nastupovala v soutěži 1 liga ženy za Sokol Poruba B – 8. místo a 1 lize starších dorostenek – 3.
místo. Celkem nastřílela 117 branek.
Fotograf – Leo Vitásek – dlouholetá obětavá práce pro obec
Kolektiv – Vlašanky – 10 let činnosti, Schola – živý betlém a setkání sborů Hlučínska
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Kurzy angličtiny
V naší obci již po tři roky probíhaly dva kurzy angličtiny pro dospělé a jsou v nabídce obecního
domu i pro nastávající školní rok. Maximální počet účastníků pro každý kurz je 8 lidí.
1. Pondělní kurz pro středně pokročilé (úroveň B2 dle Společného evropského referenčního
rámce). V kurzu se vyučuje podle učebnice English File Intermediate 3rd Edition, probrali
jsme 8 lekcí, zbývají 2. Od začátku následujícího kalendářního roku budeme pokračovat
další učebnicí ze stejné řady. Tento kurz navštěvovalo v loňském školním roce 7 účastníků, 6
z nich má zájem pokračovat i nadále. V kurzu jsou v tomto případě dvě volná místa.
Kurz začíná v pondělí 19. září, bude mít 31 vyučovacích hodin v délce 90 minut, výuka
skončí 29. května 2017. Cena kurzu kalkulovaná pro stávající počet 6 účastníků je
3550,- Kč s DPH.
2. Úterní kurz pro zájemce se základní znalostí angličtiny (úroveň A1 dle Společného
evropského referenčního rámce). V kurzu se vyučuje podle učebnice English File
Elementary 3rd Edition, probrali jsme 6 lekcí. V tomto školním roce probereme druhou
půlku učebnice, tj. dalších 6 lekcí. Tento kurz navštěvovalo v loňském školním roce 7
účastníků, z nichž všichni budou pokračovat i nadále. V kurzu je tedy jedno volné místo.
Kurz začíná v úterý 20. září, bude mít 34 vyučovacích hodin v délce 90 minut, výuka
skončí 30. května 2016. Cena kurzu kalkulovaná pro stávající počet 7 účastníků je 3302,Kč s DPH.
V případě, že se kurz naplní na maximální kapacitu 8 lidí, cena kurzu se proporcionálně sníží.
Z tohoto důvodu prosím neplaťte předem, částka bude uhrazena na úvodní lekci.
Oba kurzy jsou zaměřeny především na rozvoj základních komunikačních dovedností, tj. mluvení,
porozumění slyšenému a porozumění textu. Díky složení i přístupu účastníků se v obou skupinách
vytvořila příjemná učební atmosféra, která případným novým účastníkům umožní rychlou adaptaci.
Pondělní kurz probíhá v době 17.30 – 19.00, úterní kurz v době od 17.00 – 18.30 v Obecním
domě v Bohuslavicích. Červnové termíny jsou ponechány pro případné náhrady hodin odpadlých
během školního roku.
Tyto informace i informace o praxi lektorky jsou vyvěšeny i na webových stránkách obce.
Noví zájemci nahlaste se prosím p. Marii Mikové na adrese: marie.mikova@bohuslavice.eu, a to do
15. 9. 2016. Current participants please inform me only if you have change your mind and do not
want to continue anymore. However, I hope it is not your case!:-).
Have a nice summer and I am looking forward to seeing you in September!
Marie Kotzurová, lektorka
Letní lesní úlovek
Pro všechny nadšence houbaření je jistě velkým
zážitkem, když objeví v mechu takto krásné houby.
Jedním z nich je i pan Alex Barč, který má na sbírání
hub svou metodu. Houby sbírá už od mládí a určitě ví
přesně, kdy vyrazit, kde hledat, co si s sebou vzít, aby
vždy domů pár „hříbků“ donesl. Obzvlášť jeden
červencový den byl v lesích plodný, tento křemenáč
osikový vážil 1 kg. Přejeme dobrou chuť!
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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 2016/2017
Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne 1. 9. 2016 pro žáky 2. – 9. třídy
v sále KD Bohuslavice v 8 hodin ráno. Žáci se poté přemístí do školy, kde obdrží základní
informace o organizaci vyučování v dalších dnech.
Budoucí prvňáčci jsou zváni se svými rodiči do obřadní síně Obecního domu 1. 9. 2016
v 9 hodin ráno. Po slavnostním přivítání a zahájení povinné školní docházky děti odejdou s třídní
učitelkou do školy.
1. 9. 2016 bude rovněž zahájen provoz v mateřské škole od 7 hodin ráno.
Doplňující informace:
Ve druhém prázdninovém týdnu se nám ve škole zkomplikovala situace v prostorách pavilonu
II. stupně, který byl z důvodu prasknutí vodovodního potrubí zaplaven. Unikající voda poškodila
nejméně 6 učeben. Nyní probíhají úklidové práce a vysušování prostor. Poškozenou omítku bylo
nutné seškrábat a v průběhu srpna proběhne výmalba pavilonu, dále je nutné sledovat, co voda
způsobila pod podlahovými krytinami. Zatím počítáme se zahájením výuky dne 1. 9. V případě
jakékoliv změny, budou žáci včas informováni prostřednictvím emailů, webových stránek a
obecního rozhlasu.
…a ještě jeden úspěch v závěru školního roku 2015/2016
Do minulého zpravodaje jsme již nestihli předat informaci o výborném výsledku taneční
„meziškolní“ soutěže, která proběhla 22. června
v KD v Dolním Benešově. Šlo o soutěžní přehlídku
všech tanečních kroužků, které u nás i v okolních
školách vedli manželé Dávidkovi. Kroužek
probíhal každou středu. Za celoroční snahu byly
všechny děti, které kroužek navštěvovaly,
odměněny. Všichni si mohli společně zatančit a tak
předvést pozvaným rodinným příslušníkům a
hostům vše, co se v průběhu roku naučili. Tým,
který zastupoval naši Základní školu Bohuslavice
se v soutěži umístil nejlépe – a to na 1. místě. Děti
získaly krásný zlatý pohár a každý pak malou
sladkou odměnu a medaili.
Mgr. Gabriela Prchalová

Sport
Fotbalisté začali přípravu na sezonu v polovině července. Sehráli dvě přípravné utkání, Kozmice
porazili 5:0 a Závadu 8:0. Poslední přípravný zápas sehrají v sobotu 6. 8. v Dobraticích. Odjezd
autobusu je v 14.30 hod. První mistrovský zápas se odehraje v Bolaticích 14. 8. 2016.
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3. Bohuslavický kvízový večer
V pátek 24. června se v obřadní síni Obecního domu uskutečnil již třetí Bohuslavický kvízový
večer. Do soutěže se přihlásilo celkem 5 týmů (minimálně 1 a maximálně 5 lidí v jednom týmu) a
jejich počet, ač na první pohled nízký, nebyl vlastně vůbec špatný, vzhledem k tomu, že se jednalo o
poslední pátek před prázdninami a venkovní teplota by nebyla ostudou ani na Sahaře. Úkolem
soutěžících bylo správně zodpovědět otázky z 10 různých okruhů, z nichž každý obsahoval po 5
otázkách. Novinkou byla bonusová tipovací otázka po každém kole.
Tématem jednotlivých okruhů může být úplně a naprosto cokoliv, na co si jen vzpomenete, ale i
nevzpomenete, a proto bylo potřeba být ve střehu a očekávat neočekávané! Jednotlivé okruhy
našeho kvízu byly zaměřeny např. na Asterixe a Obelixe, USA, Letní olympijské hry nebo slavné
historické osobnosti a naše dva stálé okruhy prověří všeobecné znalosti a přehled o aktuálním dění.
Celkem tedy čekalo na soutěžící 55 otázek a na závěr jedna otázka bonusová.
Ukázky otázek:
1. Aktuální přehled
Dne 16. června 2016 byla ve městě Bristall zavražděna britská labouristická poslankyně.
Jak se jmenovala?
Odpověď: Jo Coxová
2. Všeobecné znalosti
Kolik pádů má latina?
Odpověď: 6 (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, ablativ)
3. Letní olympijské hry
Kolik zlatých medailí vybojoval na olympiádě v Berlíně 1936 Američan Jesse Owens? Odpověď: 4
(běh na 100 a 200 m, štafeta 4 × 100 m a skok daleký)
4. (nejen) Letní festivaly
Festival Trutnoff si letos udělal z ostudy kabát. Pořadatelé pozvali jednu osobu, kvůli které odmítlo
vystoupit hned několik kapel. Mezi nimi třeba PPOTU. Koho to pozvali? Odpověď: Milouš Jakeš
5. MTV
V kterém roce byla založena populární stanice MTV?
Odpověď: 1981
6. Asterix a Obelix
Roli Obelixe ztvárnil ve všech hraných filmech jediný herec. Který?
Odpověď: Gerard Depardieu
7. Historické osobnosti
Uveďte všechny české (československé) laureáty Nobelovy ceny.
Odpověď: Jaroslav Seifert 1984 za literaturu a Jaroslav Heyrovský 1959 za chemii.
8. Spojené státy americké
Ve kterém americkém státě se nachází slavná skála Mount Rushmore, v níž jsou vytesány hlavy 4
prezidentů?
Odpověď: Jižní Dakota
9. Jára Cimrman
Jak se jmenovala kočovná herecká společnost Járy Cimrmana?
Odpověď: Lipany
10. Leoš Mareš
Jakým autem přijel Leoš Mareš na odpust do Píště. Psal se tehdy rok 2004.
Odpověď: Audi TT
Tipovací otázky
Jaké nadmořské výšky dosahuje nejvyšší bod Nizozemska?
Odpověď: Vaalserberg - 322,5 m n. m.
Bonusová závěrečná otázka
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Kolik bylo v roce 1593 na Bohuslavickém statku tažných koní?
Odpověď: 16
Z vítězství v našem třetím kvízu se nakonec radoval tým s názvem ISBN s celkovým počtem
32 bodů, ovšem neměly to holky vůbec snadné a rozdíl mezi prvními třemi týmy byl vždy po bodu.
Vítězům patří sláva, poraženým čest a nám inspirace pro nové sady otázek.
Závěrem bychom rádi poděkovali obci Bohuslavice, konkrétně panu starostovi a zaměstnancům
obecního úřadu, za celkovou spolupráci při pořádání dalšího Bohuslavického kvízového večeru.
Děkujeme především za nabídnuté prostory, pomoc s jejich přípravou a také za věcné ceny.
Děkujeme všem týmům za výbornou atmosféru a jejich zápal pro hru! Kvízový večer se všem
zúčastněným líbil, proto se můžete těšit na jeho čtvrté pokračování letos na podzim. Vše bude
s předstihem avizováno na internetových stránkách obce Bohuslavice a soutěžící se mohou těšit na
nové okruhy otázek, které opět prověří jejich znalosti i přehled.
Pro úplnost dodáváme listinu s výsledky:
tým

ISBN

Avangers PAN tým BB team

Kera

body

32

31

23,5

30

24,5

Bc. Ondřej Šebestík, Mgr. Jan Boček, Ondřej Kozák, Ing. Jindřich Kozák, Ing. Jiří Kocián, Ph.D.
Festival kultury již poosmé
Mírové náměstí v Hlučíně se v neděli 10. července již poosmé rozeznělo v tónech Festivalu kultury
a hlučínských řemesel. Pro návštěvníky byl opět připraven bohatý kulturní program v podání
folklorních a tanečních souborů a dechových kapel z celého Hlučínska.
Ve 14 hodin zahájila festival dechová kapela Rohovanka, která svými tóny přilákala na náměstí
několik stovek návštěvníků. Následovalo zábavné taneční vystoupení seniorek z Velkých Hoštic.
Poté se slova ujali starosta obce Bolatice a předseda Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Herbert Pavera a
starosta města Hlučín a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Pavel Paschek. Po jejich
zahajovacích slovech následovalo vystoupení tanečního souboru Slunečnice z Kobeřic. Poté již
následovala ukázka hlučínských krojů a nářečí v podání Bolaticích seniorek, na které navázal svým
druhým tanečním vstupem soubor Slunečnice. Další část festivalu pokračovala za zvuku lidových
písní v podání folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic. Následující dva soubory přijely do
Hlučína ze Závady. Svou ohebnost nejprve prokázaly dětské gymnastky, na které pak navázalo
taneční vystoupení seniorek. Poté již rozvlnila náměstí ve známých rytmech mužská taneční skupina
Bobři, která návštěvníkům předvedla, jak se tančí na Havaji. Nejen účinkující ale také mnozí
návštěvníci si poté mohli zatančit za doprovodu známé dechové kapely Kobeřanky. Poté
následovalo taneční vystoupení skupiny Vřes z Vřesiny. Mezi jejich dvěma vstupy si návštěvníci
mohli opět poslechnout lidové písně v podání folklorního souboru Karmašnice z Kravař. Závěr
festivalu patřil domácím, a to dechové kapele Hlučíňance, za jejíhož doprovodu si návštěvníci mohli
opět zatančit známé polky a valčíky.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit
paličkované výrobky, ručně vyráběné svíčky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně
šité dekorační předměty a oblečení. Ochutnat mohli domácí kozí sýry, bramboráky a samozřejmě
hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci
toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do
soutěže, městu Hlučín a Kulturnímu centru Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci
festivalu, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě
Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na shledanou!
Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci srpnu 2016
Miketová Anna
Jurčíková Růžena
Kotzurová Anna
Hoferek Josef
Hofmeisterová Alžběta Kocur Vilém
Zajíčková Hildegarda
Fuchsová Hildegarda
Fuss Günter
Dominiková Annemarie
Szymiczková Alžběta
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. 284 srpen 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. srpna 2016.
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