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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,

větší část září sice astronomicky náleží k létu, ale
letošek byl tento měsíc opravdu ryze podzimní.
Od prvního září skončily letní teploty a začalo
často pršet. Nejdeštivější byl jednoznačně třetí
týden měsíce a teprve v samotném závěru jsme
našli náznaky „Babího léta“.
Školní rok začal až v pondělí 4. září. Letos jsme,
snad poprvé, přivítali prvňáčky do dvou prvních
tříd. Slavnostní zahájení za přítomnosti rodičů se
konalo v obřadní síni obecního domu. Do nových
školních povinností popřáli dětem zástupci obou
obcí, ředitelka školy a třídní učitelé.
Na pravidelném jednání se sešla rada obce. Více o
jednání v další části zpravodaje.
Většina letošních investičních akcí již byla
dokončena. Naši pracovníci dosypali na ulici
Školní kačírek a zeminu. Posledními pracemi se
dokončila výstavba obecních bytů, které si
veřejnost mohla prohlédnout na Dni otevřených
dveří ve středu 27. září. Nájemníci se budou
stěhovat od listopadu. Na ulici Severní
pokračovaly práce na zpevnění povrchu.
Počátkem měsíce se na povrch položila vrstva
asfaltového recyklátu. Špakovský rybník se
vlivem dešťů začal naplňovat o poznání rychleji a
rybáři mohli začít se sečením orobince a dalších
vodních rostlin.
V sobotu 16. 9. proběhl sběr velkoobjemového
odpadu. Zřejmě se projevuje činnost sběrného
místa v obci, protože se odvezlo nejméně odpadu
za dobu fungování svozů. Zde bych však
upozornil občany, že odběr odpadů lze dohodnout
i mimo sobotu. Zdůrazňuji dohodnout, ne vysypat
odpad před garáže, jak se bohužel stává!
Druhou sobotu pořádali hasiči na zbrojnici
opékání makrel. Nepřízeň počasí se projevila také
na pořádání společenských a sportovních akcí.
Tradiční táborák se musel přeložit, takže
neukončoval prázdniny, ale byl součástí nového
školního roku. Konal se až v pátek 15. září.
[Zadejtebyla
text.]také akce farnosti „Putování
Zrušena
k bohuslavickým kapličkám a křížům“, která měla
být v sobotu 23. 9. 2017.

Den před Sv. Václavem zorganizoval Klub rodičů
při MŠ pro děti „Podzimní hrátky se zvířátky“.
Na první říjnovou neděli je přeloženo „Putování
k bohuslavickým kapličkám a křížům“. Koná se
ve dvou okruzích od 13,00 a 15,00. První letošní
Bohuslavický kvíz je připraven na pátek 6. 10. od
18,00 v banketní místnosti. Na říjen jsme
připravili vítání občánků. Rodiče a rodinné
příslušníky zveme na slavnostní setkání v sobotu
7. 10. 2017 v 15 hod. v obřadní síni. Příznivci
chrámové hudby budou moci navštívit setkání
sborů v kostele v Hati v neděli 8. 10. Začátek
přehlídky je v 15,00. V letošním roce si
připomínáme 270. výročí posvěcení farního
kostela Nejsvětější Trojice. V pátek 13. se bude
konat koncert v kostele, následující den budou
sportovní soutěže na hřišti SK spojené
s požehnáním nového víceúčelového hřiště. Vše
vyvrcholí v neděli slavnostní mší svatou při
příležitosti bohuslavického krmáše a svátku Sv.
Hedviky.
V měsíci říjnu nás čekají volby do parlamentu.
Uskuteční se v pátek 20. 10. a 21. 10. 2017.
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se v 18,00 v obřadní síni
obecního domu uskuteční 20. zasedání obecního
zastupitelstva. V závěru měsíce, v sobotu 28.
října, si státním svátkem připomeneme Den
vzniku samostatného Československa. Na plno
běží také fotbalový podzim, takže zveme
příznivce fotbalu na utkání našich družstev.
Přeju nám trošku „Babího léta“ a pohodu a klid do
podzimních dnů.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2017.
33. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 20. 9. 2017, 17,00.
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Schválila:
Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku (Hrubá).
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
IP-12-8020602VB002 (Klíšť).
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-128005516/VB/3 (Borová).
Pachtovní smlouva mezi obcí Bohuslavice a Opavice a.s..
Nájem za využívání Víceúčelového sportovního hřiště Bohuslavice ve výši 100,- Kč/1 hod. pro
zájemce, kteří nejsou občany Bohuslavic.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:17_SOBS01_4121318991 (Polní).
Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 mezi obcí Bohuslavice a
ARRIVA MORAVA a. s.
Převod hrobů dle přílohy.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 08/2017.
Prodloužení termínu záměru prodeje parcely 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do 15. 10. 2017.
Rada bere na vědomí:
Souhlasné vyjádření k revitalizaci toku Opusta.
Informaci o Centrálním registru oznámení.
Informaci o složení a jednání volební komise.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 08/2017. Výběr daní za I - VIII. 2017.
Možnost zřízení kontokorentu u České spořitelny a. s.
Informaci o likvidaci zeleně ve Špakovském rybníku.
Informace o obecních bytech. Stanovení dne otevřených dveří na středu 27. 9. 2017.
Víceúčelové sportovní hřiště informace o slavnostním otevření.
Ukončení prací na ulici Školní.
Prodloužení vodovodu a zpevnění povrchu MK Severní, záměr pro MK Bolatická.
Zajistit oslovení 3 firem na opravu automobilu WV Transporter pro potřeby obce.
Zveřejnit záměr prodeje parcely p. č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na webových stránkách
obce.
Kulturní akce: Oslavy 270. výročí posvěcení kostela, příprava kalendáře na rok 2018.
Další informace: Podána žádost na umístění zpomalovacích prahů na ulici Lesní, nesouhlas
s objížďkou při uzavírce silnice do D. Benešova dne 8. 11. 2017, zadání vypracování GP na parcelu
2415/2, převod parcely pod chodníky.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
OBEC BOHUSLAVICE
Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice, tel. 553659075, fax:553659064,
e-mail: obec@bohuslavice.eu, www.bohuslavice.eu

OZNÁMENÍ
Zveřejňujeme výzvu zájemcům o pronájem obecních bytů na ulici Opavská č. p. 235. Popis,
umístění a vybavení bytů jsou přílohou tohoto oznámení.
Nájemné je stanoveno ve výši 60,- Kč/m2/měsíc. Nájemné za jednotlivé byty bude vypočteno podle
plošné výměry bytu. K nájemnému se připočítává poplatek za využívání vybavení bytu
kuchyňskou linkou a spotřebiči dle evidenčního listu (cca1000,-Kč/měsíc). V ceně nejsou
zahrnuty náklady na vytápění, odběr elektřiny, vody, odpady, revize. Zálohy budou vyúčtovány
jedenkrát ročně.
Odběr elektrické energie a odvoz odpadu si nájemce zajistí na základě samostatných smluv
s dodavatelem po převzetí bytu.
Podrobné podmínky budou uvedeny v nájemní smlouvě.
Nájem bytu bude od 1. 11. 2017.
Podmínky účasti výběrového řízení:
1. Žadatel musí být zcela svéprávný, popřípadě dosáhnout věku alespoň 18 roků.
2. Žadatel nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento
spoluvlastnický podíl zabezpečuje možnost bydlení v samostatném bytě (toto platí i pro
manžela, manželku, druha, družku žadatele).
3. Žadatel není dlužníkem vůči obci Bohuslavice.
4. Zároveň nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním orgánům České
republiky, není proti němu vedeno insolvenční řízení, popř. není v insolvenci, není proti
němu vedeno žádné exekuční řízení.
5. Žadatel doloží schopnost dlouhodobě platit nájemné z vlastních příjmů nebo z vlastního
majetku (pracovní smlouva, důchodový výměr, daňové přiznání za poslední rok).
6. Vlastní zdůvodnění žádosti; u bytů č. 1, 2, 3 vhodné uvést zdravotní stav žadatele.
Splnění podmínek doloží žadatelé čestným prohlášením.
Neúplné nabídky a nabídky obdržené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového
řízení.
Ostatní podmínky výběrového řízení:
• Písemná žádost musí být doručena osobně nebo poštou na adresu Obec Bohuslavice,
Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice. Žádosti se přijímají od 2. 10. 2017 do 10. 10. 2017 do
15.00 hod. Za okamžik převzetí žádosti Obcí Bohuslavice je považováno převzetí žádosti
podatelnou.
• Žádost musí být předána v zalepené obálce. Obálka musí být označena na čelní straně
heslem „Neotevírat – byt“ a na zadní straně musí být uvedeno jméno a příjmení a
zpáteční adresa. Otevírání obálek bude 11. října 2017.
• Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele, jméno, příjmení, datum narození,
bydliště a podpis žadatele.
• Součástí žádosti musí být i čestné prohlášení žadatele, že uvedené údaje jsou pravdivé.
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• Uzavřít nájemní smlouvu je vybraný žadatel povinen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení
výzvy k uzavření nájemní smlouvy.
• Pronajímatel má právo zvýšit nájemné dle platné legislativy.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze žadatelů, případně neuzavřít s žádným
žadatelem nájemní smlouvu s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou stranou
sankcionováno. Vyhlašovatel má právo si vybrat jakéhokoliv z uchazečů, který splňuje výše
uvedené podmínky.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení (i bez udání důvodu),
přičemž uchazečům nebudou náklady na účast v řízení kompenzovány.
• Podané nabídky do výběrového řízení nebudou žadatelům vráceny, náklady za účast nebudou
kompenzovány.
• Další informace je možno získat na adrese:
Obec Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
tel. :553 659 075, 724 184 394
e-mail.: obec@bohuslavice.eu.
Bohuslavice dne : 27.9.2017.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Příloha:
1. NP: 3 bezbariérové byty 1. kategorie, vybavení: kuchyňská linka, varná deska s plotýnkami,
elektrická trouba, digestoř, bezbariérová sprcha
Byt č. 1: Bezbariérový byt 1 + KK - 32,2 m2
Pokoj + KK

17,36 m2

WC + koupelna

6,24 m2

Předsíň

8,60 m2

Byt č. 2: Bezbariérový byt 1 + KK – 29,27 m2
Pokoj + KK

18,50 m2

WC + koupelna

5,53 m2

Předsíň

5,24 m2

Byt č. 3: Bezbariérový byt 1 + KK – 33,74 m2
Pokoj + KK

21,10 m2

WC + koupelna

5,76 m2

Předsíň

6,88 m2

2. NP 3 byty 1. kategorie, vybavení:
kuchyňská linka, sklokeramická varná deska, elektrická trouba, digestoř, sprchovací kout
Byt č. 4: Byt 2 + KK – 36,62 m2
Pokoj + KK

16,17 m2

Ložnice

11,16 m2

WC + koupelna

4,32 m2

Předsíň

4,97 m2
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Byt č. 5: Byt2 + KK – 39,12 m2
Pokoj + KK

20,08 m2

Ložnice

10,50 m2

WC + koupelna

3,15 m2

Předsíň

5,39 m2

Byt č. 6: Byt2 + KK - 33,65 m2
Pokoj + KK

15,79 m2

Ložnice

8,03 m2

WC + koupelna

3,98 m2

Předsíň

5,85 m2

Každý byt má vlastní vodoměr a vlastní elektroměr. Vytápění je zajištěno centrálně a bude účtováno
podle výměry bytu. Odběr vody, elektřiny a vytápění společných prostor bude účtováno každému
nájemci 1/6. Úklid společných prostor v domě a venkovních ploch budou zajišťovat nájemníci.
Nájemní smlouva se bude uzavírat na 1 rok s možností prodloužení
Žádost o pronájem obecního bytu na ulici Opavská č. p. 235
1.

Jméno:
Datum narození:
Adresa současného pobytu:
Počet osob, které budou užívat byt:
Mám zájem o byt č.

2.

Čestně prohlašuji, že nejsem vlastníkem ani spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení.

3.

Čestně prohlašuji, že nemám dluhy vůči obci Bohuslavice.

4.

Čestně prohlašuji, že nemám finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním
orgánům České republiky, nejsem v insolvenci a není proti mně vedeno insolvenční ani
exekuční řízení.

5.

Doklad o schopnosti platit měsíční nájem a zálohy na služby. Příloha.

6.

Zdůvodnění žádosti:

V ………………………… dne

Podpis:

Svoz velkoobjemového odpadu v Bohuslavicích
tabulka množství podle druhu odpadu
datum

EEspotř. * odpad

OO

Dřevo

Železo

Pneu

Barvy

celkem roční

31.05.2008

155

20

5

0

7

12

4

163

06.09.2008

80

8

2

2

1

5

2

84

25.04.2009

160

15

20

0

4

14

5

188

05.09.2009

160

12

8

0

5

10

3

174

24.04.2010

200

15

15

0

10

24

1,5

235,5

18.09.2010

167

10

20

0

0

9

3

189

30.04.2011

200

5

15

0

0

2

4

216

247

2008

362

2009

424,5

2010
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17.09.2011

140

10

10

0

0

10

2

152

12.05.2012

200

10

30

0

0

20

2

242

29.09.2012

200

17

1

0

0

12

4

200

27.04.2013

175

25

0

0

0

14

3

167

21.09.2013

155

20

0

0

0

10

2

147

26.04.2014

160

20

0

0

0

10

2

152

20.09.2014

130

0

20

0

0

7

2

159

25.04.2015

180

15

5

0

0

20

3

193

20.09.2015

150

7

0

0

0

6

1

150

23.04.2016

200

20

0

0

0

20

4

204

17.09.2016

120

10

0

0

0

17

2

129

10.06.2017

60

10

0

40

0

10

2

102

16.09.2017

40

20

0

40

0

10

1

71

* elektrické spotřebiče se odpočítávají
graf

VOO podle jarního a podzimního svozu
235,5
188 174

163

189

242

216

200
152

167

204

193
147 152 159

150

129

84

2008

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

71

2017

442

424,5
368

362

2015

102

314

311

343

333

247
173

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

368

2011

442

2012

314

2013

311

2014

343

2015

333

2016

173

2017
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Klub bohuslavských perníkářů-organizační schůzka
Zveme všechny perníkáře a perníkářky, kteří mají zájem o účast na letošní výstavě „Kouzlo a vůně
perníku“, na organizační schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 5. 10. 2017 v 18.00 hod v
klubovně obecního domu v Bohuslavicích.
Slavností vítání občánků
V sobotu 7. října 2017 se uskuteční v 15.00 hod. v obřadní síni Obecního domu slavností vítání
nových občánků, na které zveme rodiče s dětmi. Všem rodičům byly zaslány pozvánky na toto
vítání.
Marie Miková
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 20. a 21.
října 2017. V naší obci je zřízen jeden volební okrsek a volební místností pro všechny oprávněné
voliče naší obce bude obřadní síň Obecního domu. Volby budou probíhat v pátek 20. října od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté,
co prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Hlasovací lístky obdrží voliči do svých schránek. Spoluobčanům-voličům, kteří se pro svůj
věk či zdravotní stav nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí hlasovat, sdělujeme, že svůj
požadavek volit mohou nahlásit sami nebo prostřednictvím svých blízkých před volbami na obecní
úřad-tel. 553659075 nebo ve dnech voleb přímo do volební místnosti. Telefonní číslo do volební
místnosti nám zatím není známo a bude včas zveřejněno.
Voličům, kteří nebudou moci volit v Bohuslavicích, mohou osobně požádat Obecní úřad
v Bohuslavicích o vydání voličského průkazu (s sebou si doneste občanský průkaz). Voličský
průkaz je možno vydat voliči nejdříve 5. října 2017. O vydání voličského průkazu je možno požádat
i písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče.
Karla Krupová

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
IV. ročník soutěže "Najdi si svou kešku" se povedl!
Již po čtvrté jsme se zúčastnili soutěže, kterou pořádá Střední škola
stavební v Opavě. Letos se zúčastnilo 13 základních škol
z Opavska, 29 týmů a 130 soutěžících. Samotná soutěž probíhala v
Městských sadech v Opavě a zázemí bylo na tribuně fotbalového
hřiště. I za nepříznivého počasí se naše družstva umístila na 4.
místě (9. třída - K. Vitásková, K. Fusová, L. Mika, J. Kozák) a na
16. místě (8. třída - J. Halfar, Š. Dudek, D. Klemens, D. Vitásek, V.
Ryška). Bylo to super a už se těšíme na příští školní rok☺
Za tým Mgr. Karla Poštulková
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Sport
SK Bohuslavice
V září se naplno rozjely fotbalové soutěže. Muži „A“ sehráli nevydařené utkání v deštivé neděli 3.
září s Petřvaldem na Moravě. První gól inkasovali hned v první minutě. Pak jsme vyrovnali a
vytvořili si šance, ale naše úsilí bylo zbržděno zbytečným vyloučením Sprucha. Na začátku druhé
půle se opakoval scénář z prvního poločasu, opět jsme inkasovali hned v úvodu. Naši si vytvořili
tlak i v deseti lidech, ale opět jsme pohořeli na proměňování šancí. Poslední gól jsme dostali
v posledních minutách. Následující sobotu zajížděl náš tým do Ostravy a opět prohrával, našim
hráčům se podařilo ještě do poločasu snížit a ve druhé část, kdy jsme byli jasně lepším celkem třemi
brankami otočit výsledek. Další domácí utkání jsme sehráli s vedoucím družstvem soutěže
Vřesinou. Za deštivého počasí se hrál vynikající fotbal. Opět jsme prohrávali o dvě branky. Naši
dokázali vyrovnat, ale před poločasem jsme z jasného ofsajdu opět inkasovali. Naši pokračovali ve
výborném výkonu i druhý poločas a dočkali se odměny v podobě výsledků a zisku tří bodů. Další
zápas jsme očekávali potvrzení formy. Úvod zápasu s Darkovicemi tomu také napovídal a brzy jsme
vedli o dvě branky. Pak jsme však neproměnili několik šancí a dovolili soupeři snížit. Ve druhé půli
jsme pokračovali v zahazování šancí, a tak potvrzení výsledku a třetí gól padl až dvě minuty před
koncem.
SK Bohuslavice – Petřvald na Moravě 1 : 3 D. Štefek
Ostrava Jih - SK Bohuslavice
2 : 4 T. Štefek, Heiduk, R. Štefek, Juchelka
SK Bohuslavice – FC Vřesina
4 : 3 Chovanec, vlastní, R. Štefek 2
SK Bohuslavice – FK Darkovice
3 : 1 Strýček, T. Štefek, Vitásek
TJ Šilheřovice – SK Bohuslavice
2 : 1 T. Štefek
„Béčko“ sehrálo tři zápasy. První tři body získali za vítězství v Sudicích, ale následující týden
podlehlo na domácím hřišti Služovicím a pak venku D. Benešovu.
Sudice – SK Bohuslavice „B“
2:5
SK Bohuslavice „B“ – Služovice
0:3
FC D. Benešov – SK Bohuslavice „B“ 7 : 0
Dorost:
SK Bohuslavice – Vřesina
Kylešovice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – FK Bolatice
Vávrovice – SK Bohuslavice

6:4
2:1
5:0
3:3

Žáci:
SK Bohuslavice – FK Bolatice
0:8
SK Bohuslavice – Háj ve Slezsku 2 : 2
Výbor SK

Soutěž a výstava o pohár Kyjovské radnice
Dne 23. 9. 2017 se v Kyjově (okres Hodonín) uskutečnila
výstava a soutěž papírových modelů. Poprvé se na této
výstavě ukázal se svými modely Jiří Lasák z naší obce,
který zde vystavoval nejen nový model ze své sbírky
v podobě Tatry 815-7 S3 v majetku záchranného útvaru
Zbiroh, ale také další starší modely. S touto Tatrou slavil
vítězství ve své kategorii malá technika, které získal
s velkým náskokem více než devíti bodů. Pokud tomu
finance dovolí, bude možnost modely shlédnout naposledy
v tomto roce na poslední ligové výstavě v Neratovicích u
Prahy. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Jiří Lasák

Stránka | 9

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 298

Říjen 2017

Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
1.10.17

7

26.
neděle
mezidobí

v

26.
neděle
mezidobí

v

6:45 Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti 80 let života
a za živou a + rodinu
9:30 Za Alžbětu Štefkovou, manžela, dceru a rodiče z obou stran

1.10.17

7

4.10.17

3

18:00 Za Bruna Kozáka, rodiče + příbuzné

6.10.17

5

18:00 Za členy živého růžence

7.10.17

6

8.10.17

7

27.
neděle
mezidobí

v

6:45 Výroční rekviem za Annu Češlovou

8.10.17

7

27.
neděle
mezidobí

v

9:30 Za živé a + farníky

9.10.17

1

16:00 Rekviem za + Janu Tymlovou

11.10.17

3

18:00 Za zemřelou Adolfínu Vitáskovou, dceru a za živou rodinu

13.10.17

5

16:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za živou rodinu a za +
manžela

14.10.17

6

15.10.17

7

Slavnost
výročí
posvěcení kostela

15.10.17

7

Slavnost
výročí
posvěcení kostela

18.10.17

3

18:00 Výroční rekviem za Adélu Kotzurovou

20.10.17

5

18:00 Za Aloise Kocura, sourozence a rodiče

21.10.17

6

21.10.17

6

22.10.17

7

29.
neděle
v
mezidobí - Misijní
neděle

6:45 Za + Karla Suchánka, rodiče z obou stran a zetě

22.10.17

7

29.
neděle
v
mezidobí - Misijní
neděle

9:30 Za živé a + farníky

25.10.17

3

18:00 Za + Pavlu Konečnou, manžela a + Cecílii Obrusníkovou

27.10.17

5

18:00 Za + Miroslava Pospiecha, otce a + příbuzné

28.10.17

6

7:00 Za + Roberta Mokrého, otce a živou rodinu

29.10.17

7

30.
neděle
mezidobí

v

6:45 Za živé a + myslivce z Bohuslavic

29.10.17

7

30.
neděle
mezidobí

v

9:30 Za + manžela Miroslava Pavlíka u příležitosti nedožitých 40 let

29.10.17

7

30.
neděle
mezidobí

v

30.10.17

1

7:00 Za + Emila Dominika, zetě a snachu

7:00 Za Annu Benkovou, manžela, syny a zetě
6:45 Za + Františka Štefka, manželku, syny, vnuka, živou a + rodinu a
zetě Josefa Nováka
10:00 Za živé a + farníky

7:00
11:00 Na poděkování za 50 let manželství, s prosbou o dar zdraví a
ochranu Panny Marie

11:00 Za Edmunda Kriebla, manželku, snachu a rodiče z obou stran
17:00
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Kvízové večery
Kvízové večery jsou mezi lidmi stále populárnější a po několika nepravidelných kvízech došlo
k navázání spolupráce mezi Bolaticemi, Bohuslavicemi a Hospodským kvízem, a tak abychom
kvízům u nás dali punc pravidelnosti, 15. září v Bolatické knihovně odstartoval první ročník
Bohuslavicko-Bolatické Quiz ligy (zkráceně BBQ liga) a již 6. října pokračujeme v Banketní
místnosti KD v Bohuslavicích kolem druhým.
Co to je kvíz:
Soutěžící (maximálně pětičlenné týmy) čeká celkem 56 otázek z deseti různých tematických okruhů.
Témata jsou pestrá a prochází napříč celým lidským věděním. Prvním tématem jsou aktuální
události zejména z posledních dvou týdnů. Každá otázka druhého okruhu třetího kola obsahuje
audioukázku a poslední okruh je poznávačka obrázků. Po každém kole následuje jedna tipovací
otázka a tým, který je svým tipem nejblíže, získá bod navíc. Povolené pomůcky jsou jen tužka, papír
a to, co mají soutěžící v hlavě. Chytrá zařízení jako jsou například mobily se používat nesmí. Tým,
který získá nejvíce bodů, vyhrává. Po základní hrací době následuje poslední tipovačka o láhev vína.
Co je to BBQ liga:
V rámci Bohuslavicko-Bolatické Quiz ligy proběhne od září do června celkem 10 kvízů (termíny
níže). Po každém kvízu archivujeme výsledné skóre všech týmů a v červnu sečteme šest nejlepších
výsledků každého týmu. Týmy, které v libovolných šesti kvízech nasbírají nejvíc bodů, budou
odměněny celkem 6 kg masa na gril, aby to BBQ stálo za to. ☺ První tým vyhraje tři kila masa,
druhý tým dvě kila a třetí tým kilo.
Pokud vám třeba první kvíz utekl, nic se neděje a pořád máte šanci se zapojit a třeba i vyhrát.
Termíny a místa kvízů BBQ Ligy:
2017-09-15 - Bolatice - knihovna (odehráno)
2017-10-06 - Bohuslavice - banketka Kulturního domu
2017-11-24 - Bolatice - knihovna
2017-12-01 - Bohuslavice - Obřadní síň
2018-01-19 - Bolatice - knihovna
2018-02-16 - Bohuslavice - banketka Kulturního domu
2018-03-16 - Bolatice - knihovna
2018-04-20 - Bohuslavice - Obřadní síň
2018-05-18 - Bolatice - knihovna
2018-06-22 - Bohuslavice - Obřadní síň
Registrace do Bohuslavického kola probíhají na mailu: sebestik.ondrej@gmail.com, nebo na tel.
čísle 725387289. Uveďte, prosím, název týmu a odhadovaný počet hráčů v něm. Zaregistrujte svůj
tým co nejdříve, ať máte jistotu, že budete moci zažít tento jedinečný počin. Počet míst je totiž
omezen. (max. 7-8 týmů). Startovné je 40 Kč / osobu v týmu - vybírá se po třetím kole.
Za organizační tým srdečně zve Ondřej Šebestík
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci říjnu 2017
Křižák Leonard
Vitásek Jan
Hříva Daniel
Hrušková Marie

Fojtíková Henrieta
Kocurová Terezie
Skroch Leo
Pohanková Vlasta

V měsíci říjnu oslaví významná společná
jubilea, diamantovou svatbu manželé Alena a
Hubert Birtkovi a zlatou svatbu manželé Markéta a Vilém
Kocurovi.
Všem jmenovaným jubilantům přejeme vše jen to nejlepší,
manželům Birtkovým a Kocurovým pak i další společná, ve
zdraví prožitá léta v kruhu svých blízkých.
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. 298 říjen 2017 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. října 2017.
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