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Vážení spoluobčané,
svátkem Všech svatých a vzpomínkou na zemřelé
jsme vstoupili do měsíce listopadu. Teploty se
většinou pohybovaly do deseti stupňů. Pouze
začátek poslední dekády jsme se dočkali zvýšených
hodnot, které však koncem měsíce klesly a dostaly
se i pod bod mrazu. Hojnější byly i srážky a přišly i
první sněhové vločky.
Poslední víkend jsme vstoupili do adventní doby,
doby kdy si připomínáme příchod spasitele.
Využijme tento čas v závěru roku k rozumnému
hodnocení a duchovní přípravě na nejkrásnější
svátky Vánoce.
I v listopadu jsme se mohli zúčastnit mnoha
kulturních akcí. V pátek 4. listopadu pořádal Klub
rodičů při MŠ pro děti „Uspávání broučků se
strašidly“. Ve stejný den měli v kulturním domě
bohuslavičtí hasiči slavnostní vyhodnocení činnosti
v letošním roce. Ve středu 9. 11. se na obecním
úřadě konala přednáška Šetrně s vodou, bohužel
s téměř nulovou účastí. Na letošní podzim zajistila
kulturní komise hostování divadelního souboru
Moravia z Vápenné, díky kterému jsme mohli vidět
muzikál „Šakalí léta“. Více než 150 hostů v sále
kulturního domu bylo svědkem hodnotné podívané.
Ve čtvrtek 17. listopadu jsme oslavili státní svátek
Den boje za svobodu a demokracii, kterým si
připomínáme události z let 1939 a 1989.
V pátek 18. se v sále kulturního domu uskutečnilo
vyhodnocení 2. ročníku Noční hlučínské hasičské
ligy – NHHL. Pěkná akce měla nepříjemnou dohru
poničením části inventáře.
Poslední listopadový víkend byl ve znamení 13.
výstavy „Kouzlo a vůně perníků“. Letošní téma „Od
sv. Martina do Hromnic“ nám připomenulo zvyky a
legendy, svázané s tímto obdobím. Výstava měla
opět obrovský úspěch, o čemž svědčí uznání chvály
hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí i sousedního
Polska v návštěvní knize. Všem pekařkám patří
velký dík. Zvláště bych poděkoval paní Mgr. Lucii
Hamplové a paní ing. Magdaleně Birtkové za
přípravu a organizaci celé akce.
[Zadejte text.]

Součástí sobotního odpoledne bylo i rozsvěcení nově
nazdobeného Vánočního stromu. Poprvé se konala
soutěž žáků školy a školky o nejhezčí vánoční
ozdobu. V neděli uspořádala obec spolu s farností
adventní koncert. Převážně duchovní díla v podání
Slezského žesťového kvintetu si poslechla pěkná
návštěva.
V předvánočním období nás čekají další akce.
Bohuslavický oříšek si připravil na 5. prosince
tradiční Mikulášskou nadílku. Nadělovat se bude od
17,00 před obecním domem. Přijměte také pozvání na
další Vánoční jarmark. Bude se konat v sobotu 10.
prosince v tradičních prostorách. Vystoupí děti ze
školy a Vlašanky, které si připomenou 10.
narozeniny. Gratuluji, děkuji za práci pro obec a do
dalších let přeji hodně tvůrčích nápadů a vděčných
posluchačů. Živý betlém nám předvede Schola na
štědrý den od 13,00.
V posledním měsíci roku se uskuteční jednání rady a
bude se konat zasedání obecního zastupitelstva, na
kterém budeme schvalovat rozpočet obce na rok
2017.
V době Vánoc se bude konat mnoho sportovních a
kulturních akcí, které nám zpestří toto sváteční
období a umožní aktivní prožití volných dnů.
Vážení spoluobčané,
přeji nám radostné a pohodové prožití Vánoc. Do
nového roku 2017 mnoho zdraví, štěstí a Božího
požehnání.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2016
24. zasedání rady, pondělí 14. 11. 2016 v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Žádost obce Závada o zapracování odvádění dešťových vod z průmyslové zóny Závada do
Bohuslavického potoka do Změny č. 1 ÚP Bohuslavice.
Výsledky hospodaření za období I. - X. 2016.
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Informace o probíhajících a připravovaných investičních akcí a oprav majetku obce.
Aktuální informace o domu č. p. 482 JZD, sběrný dvůr.
Přípravu výběrového řízení na akci „Přístavba, stavební úpravy a změna účelu užívání rodinného
domu na sociální byty objektu č. p. 235 v Bohuslavicích“.
Bezpečnostní prvky v dopravě v obci.
Náklady na prodloužení ulice Sluneční.
Žádost o koupi parcely 2238 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Přehled kulturních a společenských akcí v listopadu, prosinci a lednu.
Informaci o nabídce spolku DomA na poskytování sociálních služeb.
Informaci o umístění pamětní desky na budovu staré hasičské zbrojnice.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné schválila:
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
IP-12-8016832/VB002.
Dodatek č. 2 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb 982707-2708/2013
Směrnici číslo:2/2016. Směrnice k reálné hodnotě majetku určeného k prodeji.
Smlouvu o spolupráci při komunitním plánování Hlučínska a při tvorbě Střednědobého plánu
sociálních služeb na období 2018 až 2022.
Prodloužení smluv s ÚP Opava a 4 pracovníky v rámci VPP.
Provedení inventarizace za rok 2016 a složení inventarizačních komisí.
Dotaci Charitě Hlučín za poskytování pečovatelské služby občanům Bohuslavic.
Výběrové řízení na akci „Revitalizace Špakovského rybníka“.
Pořízení uvítacích tabulí na vjezdech do obce.
Nákup nové opony do kulturního domu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Další informace
Parkování
Na toto téma již bylo napsáno mnoho a nejen v naší obci. Přesto, a právě proto, chci upozornit
majitelé aut na celoroční problém, kterým je parkování aut na místních komunikacích. V zimním
období pak tyto vozidla velmi ztěžují údržbu obecních cest. Zajistěte si parkování mimo
komunikace a vyhněte se tak případným nepříjemnostem.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Oznámení obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Bohuslavice v termínu od
23. 12. 2016 do 30. 12. 2016 uzavřen. Prvním pracovním dnem v roce 2017 bude pondělí 2. ledna.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad Bohuslavice oznamuje občanům, že v úterý 13. 12. 2016 se uskuteční 15. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice v obřadní síni obecního domu od 18.00 hodin. Program bude
zveřejněn na úřední desce obce.
Informace k odpisům vodoměrů v prosinci
Od 5. 12. 2016 bude správce vodovodu p. Birtek odepisovat stavy vodoměrů, začne směrem od
Dolního Benešova. Vyzýváme občany, aby umožnili správci vodovodu přístup k vodoměru,
v případě, že v období od 5. do 15. 12. nebudete doma, prosím o nahlášení stavu vodoměru na OÚ
tel. 553 659 064 nebo na email: jana.janosova@bohuslavice.eu
Podle skutečné spotřeby bude provedeno vyúčtování s odečtením zaplacených záloh, kdy buď
vznikne přeplatek nebo nedoplatek. Konečná faktura Vám bude doručena do poštovní schránky v
průběhu měsíce ledna 2017.
Cena vodného pro rok 2016 je 14,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2016 je 3,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena za pronájem vodoměru je 80,- Kč vč. DPH.
Vyzýváme odběratelé vody z obecního vodovodu, kteří dosud neuhradili zálohu na vodné a stočné v
letošním roce, že mají možnost zaplatit zálohu ještě v prosinci, a to při platbě v hotovosti na OÚ do
21. 12. 2016 nebo bankovním převodem na účet obce – č.ú.: 1847340339/0800 do 31. 12. 2016.
Janošová, tel. 553 659 064

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Česko zpívá koledy - vánoční výstavka – přání Ježíškovi- 14. 12. 2016
Srdečně zveme všechny na tradiční
celorepublikovou akci Česko zpívá koledy,
která letos připadne na středu 14. 12. 2016 –
v 18 hod. Sejdeme se na školním dvoře u ZŠ
a MŠ Bohuslavice. V regionálním tisku
Deník budou k dispozici texty všech koled,
které si společně zazpíváme. Pomůže nám
školní sbor.
Od 16 hodin bude pro veřejnost otevřena
vánoční výstavka prací žáků školy. Za
symbolické ceny si můžete některé výrobky
dětí zakoupit. Pro návštěvníky bude zajištěno
občerstvení a možnost příjemného posezení.

Stránka | 5

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 288

Prosinec 2016

Letos poprvé se zapojíme do další celorepublikové akce – posílání balónků s přáním Ježíškovi,
kterou si pro všechny děti připravil Klub rodičů při ZŠ Bohuslavice. Balónky vypustíme hromadně a
budeme doufat, že se všechna přání dostanou tam, kam mají.
Školní soutěž PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
V pondělí 21. 11. 2016 proběhlo ve škole
další soutěžní pečení perníčků. Organizace se
ujala naše vychovatelka ŠD Karin Herudková
a za včelaře p. Karel Ostárek. Včelařský
spolek dodal do soutěže již hotové těsto. Žáci
pak vytvořili své tematické perníkové nápady
a za své umění byli ohodnoceni porotou.
První tři dvojice byly odměněny pěknými
cenami a krásné knihy pro vítězné dílo za
klub perníkářek věnovala Mgr. Lucie
Hamplová. Všem moc děkuji za organizaci
soutěže a oceněným žákům blahopřejeme!
Umístění : 1. místo – Markéta Halfarová, Patricie Meinhardová, 2. místo – Marie Herudková, Ester
Heidutzková, 3. místo – Viktorie Haburová, Adéla Badajová, zvláštní cena perníkářek – Kristýna
Hulvová, Anna Herudková
Mgr. Gabriela Prchalová
Logická olympiáda 2016
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Naše škola se již po několikáté do
této soutěže zapojila. Letos soutěžili žáci 5. třídy a 6. - 8. třídy. Do kategorie A1 (2.-5.třída) se
přihlásilo 14706 řešitelů z celé České republiky a nejlépe se umístila Eva Ilková z 5. třídy,
v kategorii B (6.-9. třída a víceletá gymnázia) soutěžilo 21246 a nejlepšího umístění v rámci naší
školy dosáhla Aneta Szturzová ze 6. třídy.
Úspěšným řešitelům blahopřejeme!
Mgr. Irena Václavková
Šípkový podzim 2016
Letos jsme se již po čtvrté zapojili do soutěže Šípkový podzim se ZOO Ostrava. Opět jsme obhájili
prvenství, a to s 1167 kg žaludy. A stejně jako v předchozích ročnících jsme vyhráli poukaz do
lanového centra Tarzánie v Trojanovicích - Ráztoce. Největší měrou přispěla k vítězství Terezka
Mokrá s 66 kilogramy ze 3. třídy, na druhém místě se 65 kg se umístil Tobias Mašík z 1. třídy, třetí
místo obsadili potom Ester Heidutzková z 6. a Elen Buhlová ze 3.třídy, kdy každá donesla 54 kg.
Celkem se do soutěže zapojilo 37 sběračů, kterým patří velký dík!
Mgr. Irena Václavková
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Říjnový sběr papíru
Dne 25. 10. 2016 proběhl jako každoročně
podzimní sběr papíru. Zúčastnilo se celkem 42
žáků školy, kteří nashromáždili a odevzdali
3,6278 tun papíru, což bylo přibližně o jednu
tunu více, než v minulém školním roce při
jarním sběru. Vyhodnoceni byli zvlášť nejlepší
sběrači prvního a druhého stupně. Na prvním
stupni se na 1.
místě umístila
Anna
Kamrádová ze
4. třídy, která
nasbírala 730
kg papíru. Na 2.
místě se umístila Tereza Buhlová ze 3. třídy, která nasbírala 188 kg
papíru a 3. místo obsadila Kateřina Zedníčková z 1. třídy se 178 kg
papíru. Na druhém stupni se na 1. místě umístil Kamil Kubík z 6.
třídy, který celkem nasbíral 419,5 kg papíru. Na 2. místě se umístila
Eliška Newrzellová z 8. třídy, která nasbírala 68 kg papíru a 3. místo
obsadil Lukáš Mika, rovněž z 8. třídy s 64 kg papíru. Každý účastník
byl oceněn malým dárečkem a nejlepší sběrači diplomem a dárečky.
Peníze ze sběru papíru budou i letos použity na odměny pro žáky.
Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili, a tím pomohli chránit
životní prostředí. Na jaře budeme opět pořádat sběr papíru, tak
neváhejte a shromažďujte starý papír již nyní! Pro příští jarní sběr
papíru bude pro nejlepší sběrače připraven zajímavý výlet.
Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Martina Mimlichová

Výstava halloweenských dýní
Letošního 31. října bylo v naší škole, již
pošesté, ve znamení výstavy dlabaných
dýní. Do zdobení dýní různých tvarů a
motivů se zapojilo 41 žáků naší školy.
Mnozí i za pomoci rodičů vytvořili
opravdu mistrovská díla, pro která pak
žáci hlasovali a vybírali tu nejhezčí a
nejnápaditější dýni.
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Nejvíce se líbily výtvory: N.
Kubišové,
V.
a
V.
Haburových , M. Herudkové,
M. a V. Benkových, R.
Kubíka, M. Lišky, S.
Ostárkové, A. Jarolímové a
dalších.
Výherci a všichni účastníci
obdrželi dárečky a sladkou
odměnu. Dýně nám pak celý
týden stylově zdobily okna
na dvoře školy.
Mgr. Šárka Kupková

Mateřská škola
Divadélko Beruška
Na začátku listopadu nás v mateřské škole navštívilo, pro
nás nové, divadélko Beruška. Děti ze všech oddělení
shlédly pohádku Sovička Rozálka a medvěd v kouzelném
lese. Pohádka byla pro děti poučná, zaměřená k
podzimnímu tématu, kterému jsme se věnovali ve školce.
Celou pohádkou provázela beruška, která děti do děje
zapojovala prostřednictvím otázek a písniček. Divadlo
jsme odměnili velkým potleskem, moc se nám líbilo a
budeme se těšit na další pohádku.

Uspávání broučků a vítání Sv. Martina
Dne 4. 11. se konala akce s názvem Uspávání
broučků a vítání sv. Martina ve spolupráci základní a
mateřské školy. Ve třídě mateřské školy bylo pro děti
nachystáno tvoření u stolečků. Děti se společně
s rodiči mohli zapojit do tématické výzdoby mateřské
školy - vytvořit dýně na zavěšení, netopýra nebo
ducha jako součást společného obrazu nebo si
výrobky odnesli domů. Bylo připraveno i bohaté
občerstvení od sladkého po slané, které zajistili
šikovní rodiče. V 17:00 hod. se konal lampiónový
průvod vesnicí. Cestu k obecnímu úřadu zdobily
dětmi a učitelkami vytvořené lucerničky.
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Společně s dětmi základní školy jsme došli k místu,
kde jsme uspali broučky. Po celou dobu zněl doprovod
hudby z rozhlasu. Na závěr děti přivítaly Sv. Martina
na bílém koni a blížící se zimu. Akce se velmi vydařila,
měla velkou návštěvnost. Děkujeme všem dětem a
rodičům, kteří se akce zúčastnili a všem členům klubů
rodičů při ZŠ a MŠ, kteří akci naplánovali a úspěšně
zorganizovali.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Listopad ve školní družině jsme strávili hodně barevně.
V pátek 11. 11. 2016 jsme jeli vlakem na výlet do Zemského muzea
v Opavě, kde si děti prohlédly celé muzeum. Přírodovědnou část jsme
měli s komentovanou interaktivní prohlídkou. Viděli jsme zde i slona,
který bude jako výstavní exemplář v tomto muzeu.
Navštívili jsme i věž Hlásku, ze které jsme měli přehled o celé Opavě a
jejím okolí. Výhled byl opravdu úchvatný. Dětem připadala tato věž
velmi nízká - zdola, ale nahoře se báli všichni a přiznali, že se spletli.
V tomto měsíci jsme se taky pilně připravovali na výstavu perníků.
Napekli jsme srdíčka z perníku, barevně je vyzdobili a pak jsme je na této
výstavě prodávali. Děti a dospělí si mohli perníkové srdíčka nejen vylovit
ze srdíčkové krabice, ale také pomoci vybarvení papírových srdíček,
ozdobit tuto krabici. Vše se krásně povedlo a krabice zářila barvami.
Zapojili jsme se také do soutěže - Ozdoba na vánoční strom, kde jsme
vyrobili stromečky z víček od jogurtů. Děti se tímto názorně seznámily
s využitím
různých
materiálů, které běžně
vyhazujeme.
Tímto
bych
chtěla
poděkovat za krásnou
spolupráci při výletě Mgr.
Martině Mimlichové, dále
vedoucím perníkářů Mgr.
Lucii Hamplové a Ing.
Magdaleně Birtkové za
možnost zapojit se do této
výstavy a hlavně dětem za
jejich šikovnost, chuť a
energii.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková
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Sport
SK Bohuslavice
Tabulky mužstev po podzimní části sezony:
Muži „A“, I.A třída:
1. Ludgeřovice
2. Stará Bělá
3. Štěpánkovice
4. Štítina
5. Kravaře
6. Chlebičov
7. Jakubčovice
8. Oldřišov
9. Darkovičky
10. Bolatice
11. Vítkov
12. Krásné Loučky
13. Mokré Lazce
14. Bohuslavice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

75
74
71
63
62
62
62
54
44
51
42
41
33
24

1
2
5
4
5
5
5
4
5
7
7
8
7
7

31:18
31:18
25:25
23:22
28:21
27:22
24:20
37:34
21:22
11:16
27:26
17:33
20:27
18:36

26
25
22
21
20
20
20
19
16
16
14
13
12
10

Muži „B“, okresní soutěž III. třída:
1. Dobroslavice
2. Bohuslavice "B"
3. Dolní Benešov "B"
4. Služovice
5. Sudice
6. Bolatice "B"
7. Závada
8. Strahovice "B"
9. Darkovičky "B"
10. Darkovice "B"
11. Hať "B"
12. Oldřišov "B"
13. Štěpánkovice "B"

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10 0
8 1
8 0
7 2
7 2
6 2
5 3
4 3
4 2
3 2
3 1
2 0
1 2

2 40:18
3 46:15
4 33:17
3 22:20
3 28:29
4 38:27
4 16:17
5 21:19
6 24:23
7 14:23
8 29:44
10 26:52
9 14:47

30
25
24
23
23
20
18
15
14
11
10
6
5
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Dorost, okresní přebor:
1. Zlatníky
9 9 0 0
2. Bolatice
9 7 0 2
3. Litultovice
9 6 0 3
4. Bohuslavice
9 5 1 3
5. Háj ve Slezsku
9 4 1 4
6. Vávrovice
9 3 1 5
7. Hať
9 3 1 5
8. Vřesina
9 3 0 6
9. Malé Hoštice
9 2 0 7
10. Slavkov
9 1 0 8
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54:16
57:14
27:31
31:25
43:25
20:27
14:26
31:57
20:29
13:60

27
21
18
16
13
10
10
9
6
3

Žáci, okresní soutěž, 1 + 7:
1. Oldřišov
7 7 0 0 33:9
2. Háj ve Slezsku
7 6 0 1 20:5
3. Štěpánkovice
7 4 1 2 23:22
4. Píšť
7 3 1 3 19:16
5. Štítina
7 2 1 4 17:21
6. Bohuslavice
7 2 0 5 19:21
7. Dobroslavice
7 1 1 5 8:25
8. Šilheřovice
7 0 2 5 8:28

21
18
13
10
7
6
4
2

Sportovní klub bude koncem roku pořádat několik akcí
Nohejbalový turnaj na svátek Sv. Štěpána 26. 12. 2016 v tělocvičně školy.
Turnaj ve stolním tenisu ve středu 28. 12. 2016 v sále kulturního domu.
Vánoční pochod v pátek 30. 12. 2016.
Podrobnosti o výše uvedených akcích se dozvíte na obecních stránkách a plakátech.
SK Bohuslavice přeje všem svým příznivcům pohodové prožití vánočních svátků a mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce.

Zveme Vás do nově otevřené prodejny „U Anežky“
Prodejna se nachází v Bohuslavicích na ulici Polní č. p. 263.
Můžete u nás zakoupit například drogistické zboží, řezané květiny, hřbitovní svíčky, blahopřání,
cukrovinky a spoustu dalšího. Na objednávku vazba smutečních kytic a věnců. Provádíme také
realizaci profesionálních ohňostrojů.
Během prosince široká nabídka silvestrovské pyrotechniky!
Pyrotechniku možno vybrat také na www.pyrosilesia.nabizi.cz s rozvozem po obci zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Anežka Šebestíková
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Ohlédnutí za 10. ročníkem předvánoční výstavy „Kouzlo a vůně perníku“
s názvem „Od sv. Martina až do Hromnic“.
Kdo chtěl letos zažít atmosféru
začínajícího
adventu
a
nadcházejících
vánočních svátků i dobu povánoční, zamířil
první adventní víkend do sálu kulturního domu
v Bohuslavicích.
Tentokráte tvořili bohuslavští perníkáři,
jak už sám název napovídá, perníky
s náboženskou tématikou, podle legend o
svatých, jejichž jména jsou uvedena v kalendáři
od 11. 11. do 2. 2. Snažili se zachytit dobu, kdy
v přírodě ubývá světla i tepla, krátí se dny a
prodlužují noci. Tuto dobu naši předci využívali k návštěvám, chodilo se „na bešedy“, dralo se peří
a na přástky. V našem kraji hlavně „škubač peří“.
Dlouhé večery si krátili vyprávěním různých příběhů, jak veselých, tak smutných, ale i
strašidelných. Legendy o svatých a jejich životních osudech, připomínaly se pranostiky, zpívalo se a
vzpomínalo. Tímto způsobem se také dětem krátil čas do Štědrého dne.
Po vánočních svátcích, které jsou plné štědrosti, lásky, obdarovávání a dodržování různých
zvyků a tradic, je už jen krůček k veselému Silvestru a přivítání nového roku. Tříkrálová sbírka,
která prověří naše soucítění s potřebnými. … a jsou tu Hromnice.
I když Martin nepřijel na bílém koni, tak určitě bude platit, že na Hromnice bude o hodinu
více.
Přestože jsme letos zvolili téma trochu vážnější, odcházeli z naší výstavy spokojení a veselí
návštěvníci, kteří nešetřili slovy uznání a obdivu.
Jménem organizátorů celé akce děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
zdaru této již tradiční akce.
Na konto sbírky Adventních koncertů bude zaslána částka 7655 Kč. Moc děkujeme.
Část výstavy poputuje do Kobeřic, kde bude reprezentovat Klub bohuslavských perníkářů.
Téma výstavy „Kouzlo a vůně perníku“ na příští
rok nese název „Svět hraček“.
Přejeme všem krásné a pohodové svátky
vánoční.
PS: Na časté otázky typu „…tak kolikátá je to
výstava?“. Odpověď zní „…celkem jsme pořádali
13 výstav, z toho 10 vánočních a 3
velikonoční. Takže ta letošní, byla opravdu
jubilejní“.
Mgr. Lucie Hamplová a Ing. Magdalena Birtková
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Kulturní akce v měsíci prosinci a plesová sezona
Datum
5.12.2016
9.12.2016
14.12.2016
10.12.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
28.12.2016

Název akce
Mikuláš s Oříškem
4. Bohuslavický kvíz
Česko zpívá koledy
Vánoční jarmark
Živý betlém
Štěpánská zábava
Turnaj v nohejbale
Karetní turnaj „66“
Turnaj ve volejbale
Turnaj ve stolním tenise

Místo konání
OÚ Bohuslavice
Banketní místnost
ZŠ – školní dvůr
KD Bohuslavice
Farní zahrada
KD Bohuslavice
ZŠ Bohuslavice
Restaurace Centrum
ZŠ Bohuslavice
KD Bohuslavice

Pořadatel
Bohuslavický Oříšek

7.1.2017
13.1.2017
15.1.2017
28.1.2017
12.2.2017
18.2.2017
25.2.2017

1. Obecní ples
ZŠ a MŠ rodičovský ples
MŠ maškarní ples
Zahradkářský ples
ZŠ maškarní ples
Myslivecký ples
Pochování basy

KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice
KD Bohuslavice

Obec Bohuslavice
Klub rodičů ZŠ a MŠ
Klub rodičů MŠ
Spolek zahrádkářů
Klub rodičů ZŠ
Myslivecké sdružení
SDH Bohuslavice

ZŠ Bohuslavice
OÚ, ZŠ a MŠ a spolky
Schola
Mládež
SK Bohuslavice
Restaurace Centrum
Klub volejbalistů
SK Bohuslavice
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci prosinci 2016
Kocur Karel
Moslerová Helena
Lišková Irena
Lis Zdeněk
Birtek Hubert
Liška Alois
Kozáková Alžběta

Newrzellová Anna
Klíšťová Anna
Koslowský Leo
Heisigová Anna
Kocur Erhard
Štefková Marie
Miketa Josef

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. 288 prosinec 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. prosince 2016.
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