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Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do posledního měsíce roku a
zároveň do doby adventní. Je čas zhodnotit co
bylo v roce 2017 dobré a připomenout si chyby,
které se staly. Buďme uvážliví, spravedliví a
hlavně neztrácejme víru v budoucnost.
Začátek listopadu byl ve znamení pěkného a
slunečného počasí, kdy se teploty dostaly přes
deset stupňů, druhé teplejší období bylo začátkem
třetí dekády. Celkově však převažovalo podzimní
počasí a dočkali jsme se také prvního vydatného
sněžení, které přišlo koncem měsíce. Se sněhem
opět vyvstal problém s auty parkujícími na
komunikacích, které stěžují údržbu.
V listopadu pokračovaly práce na zpevnění
povrchu a prodloužení vodovodního řadu v části
ulice Bolatické a Záhumenní. Zasedala rada obce
a sešly se výbory, kde se projednávala příprava
rozpočtu na rok 2018 a hlavní záměry obce
v oblasti investic a oprav. Koncem měsíce
proběhla kolaudace obecních bytů.
První pátek zorganizoval Klub rodičů MŠ pro děti
lampionový průvod a „Uspávání broučků“. Hasiči
uspořádali pro své členy a hosty večírek s hudbou.
V uplynulém měsíci skončily fotbalové soutěže.
Áčko zakončilo sezónu vítězstvím a celkově
skončilo v polovině tabulky. Bohuslavický oříšek
uspořádal Svatomartinskou zábavu. Státní svátek
Den boje studentů za svobodu a demokracii jsme
si připomenuli v pátek 17. listopadu. Poslední
listopadovou sobotu se v kulturním domě opět
konalo vyhodnocení Noční hlučínské hasičské
ligy, kterého se zúčastnilo téměř dvě stovky
hasičů z okolí. Začátek adventu je v Bohuslavicích
neodmyslitelně spjat s nádhernou kulturní akcí
„Kouzlo a vůně perníků“. Na letošní 14. ročník a
na „Hračky z perníku“ se přišlo podívat veliké
množství lidí. Děkuji všem pekařkám i pekařům.
Za organizaci a přípravu paní Ing. Magdaleně
Birtkové, paní Mgr. Lucii Hamplové a
pracovnicím obecního úřadu. Součástí výstavy
bylo i rozsvícení vánočního stromu a soutěž o
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nejhezčí vánoční ozdobu.

V neděli se v kostele před pěknou návštěvou konal
adventní koncert v podání Slezského žesťového
kvintetu.
Na zasedání rady obce a obecního zastupitelstva
se bude projednávat rozpočet na budoucí rok a
hlavní investiční akce.
Dále nás v prosinci čeká druhý adventní koncert,
tentokrát v sobotu 9. prosince. Vystoupí Kateřina
Jakšová - housle, Martin Lampa - klavír, zazpívají
Simona Mrázová – soprán a Václav Čížek – tenor.
Následující sobotu se bude konat tradiční jarmark.
Na parkovišti a v kulturním domě se budete moci
pobavit, ochutnat připravené pochutiny a nápoje a
také zakoupit drobné dárky.
Štědrý den letos připadne na neděli, ale nebudeme
ochuzení o krásný zvyk „Živý Betlém“. Letos se
režie ujaly mladé slečny Monika Vitásková a
Eliška Newrzellová. Představení začne ve 13,00.
Období Vánoc je spojeno i se sportovními akcemi.
Na Štěpána se budou konat turnaje v nohejbalu a v
karetní hře šestašedesát. Na čtvrtek 28. prosince je
připraven turnaj ve stolním tenisu v sále KD.
Uskuteční se i turnaj ve volejbalu v tělocvičně
školy. Akcí je připraveno hodně, takže si stačí
vybrat nebo si prostě zajít do nádherného okolí
naší obce.
Vážení spoluobčané, prožijme v pohodě a přátelství
období konce roku a do nového roku 2018 nám
přeju mnoho zdraví, štěstí a Božího požehnání.

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2017.
36. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 15. 11. 2017.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Informaci o neobdržení licence pro Českou poštu na službu Pošta Partner.
Návrh na pořízení služby „Mobilní rozhlas“ pro občany obce.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 10/2017. Výběr daní za I - X. 2017.
Informaci o průběžném auditu za období 01 – 09/2017.
Přípravu smlouvy s ČS a. s. na poskytnutí kontokorentu.
Přípravu rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2018.
Žádost společností Ondrášek na poskytnutí dotace v roce 2018.
Opravu reklamované závady na baštování Špakovského rybníka.
Přípravu kolaudace obecních bytů.
Prodloužení vodovodu a zpevnění povrchu MK Bolatická.
Opravu automobilu WV Transporter pro potřeby obce.
Přehodnocení využití parcel p. č. 2356 a 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Jednání s ÚZSVM o úplatném převodu části parcely p. č. 576/4.
Nový platový výměr ředitelky MŠ a ZŠ Bohuslavice.
Kulturní akce v nadcházejícím období: výstava „Kouzlo a vůně perníků“, Adventní koncerty,
Vánoční jarmark, 2. obecní ples, Novoroční koncert.
Další informace: Podána žádost o měření rychlost v obci na PČR, Dotaz na SSMSK na opravu
silnice III/46919 (D. Benešov – Bohuslavice), připojení se k Prohlášení zástupců obcí a
dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017
Sb.“ ze dne 26. 10. 2017
Mimo jiné schválila:
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8016832/VB002 (Nevřela).
Smlouvu na pronájem sálu KD v roce 2018 mezi obcí Bohuslavice a panem Kasparem.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 10/2017.
Zakoupení hmotného daru na akci Děti Dětem v hodnotě do 2500,-.
Dotaci Charitě Hlučín za služby občanům Bohuslavic za 3. Q roku 2017.
Nákup malotraktoru WISCONSIN Yukon.
Příkazní smlouvu s firmou JK grant s. r. o. na podání žádosti o dotaci na nákup svozového
automobilu na rostlinný odpad.
Nákup paletovacího vozíku a zařízení na likvidaci plevele.

Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Informace k odpisům vodoměrů v prosinci
Od 11. 12. 2017 bude správce vodovodu p. Birtek odepisovat stavy vodoměrů, začne směrem od
Dolního Benešova. Podle skutečné spotřeby bude provedeno vyúčtování s odečtením zaplacených
záloh, kdy buď vznikne přeplatek nebo nedoplatek. Konečná faktura Vám bude doručena do
poštovní schránky koncem měsíce ledna 2018.
Cena vodného pro rok 2017 je 15,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2017 je 4,- 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
20. 12. 2017 nebo bankovním převodem na účet obce – č.ú.: 1847340339/0800 do 31. 12. 2017.
Janošová, tel. 553 659 064

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Česko zpívá koledy
13. 12. se bude opět zpívat na nádvoří ZŠ Bohuslavice. Přijďte si
navodit vánoční atmosféru. Přihlásili jsme se - jako každoročně - do
celorepublikového projektu „Česko zpívá koledy“. Informaci o tom,
které koledy se letos budou zpívat, najdete v regionálním Deníku.
Klub rodičů se postará o malé občerstvení a společně pak pošleme
balónky s přáním Ježíškovi.
Těšíme se na Vás v 18:00!
„Zdravá 5“
Listopad se ve škole nesl v duchu zdravé výživy. Zapojili
jsme se totiž do celorepublikového vzdělávacího
programu Zdravá 5, který je zaměřen na zdravý životní
styl, hlavně v oblasti zdravého stravování. Nadační fond
Albert poskytuje tento projekt zdarma a vede jej odborně
vyškolený lektor.
Mgr. Irena Václavková
Logická olympiáda
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky a je založena na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. V naší škole se do soutěže zapojilo
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80 žáků ve dvou kategoriích. V kategorii A /2.-5.tř./ dosáhli nejlepších výsledků Aneta Kubíková
/4.tř./, Sofie Strýčková /3.tř./ a Nikolas Najser /4.tř./. V kategorii B /2stupeň a odpovídající ročníky
víceletých středních škol/ nejlépe uspěli Jindřich Růžička /7.tř./, Aneta Szturzová /7.tř./ a Václav
Ryška /8.tř./. Všem zúčastněným děkujeme za snahu dosáhnout co nejlepších výsledků.
Mgr. Irena Václavková
Šípkový podzim
Opět v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže ve sběru plodů pro plodožravá a semenožravá
zvířata ostravské ZOO. Již po páté jsme obhájili prvenství, kdy jsme do zoologické zahrady díky
panu Herudkovi dopravili 826 kilogramů žaludů. Nejvíce se o vítězství zasloužili sourozenci
Ostárkovi s 308 kg, Ema Theuerová s 69 kg a Terezka Mokrá s 63 kg. Odměnou všem sběračům je
volná vstupenka do ZOO Ostrava s prohlídkou zázemí zvířat, čímž jim ZOO velmi děkuje a věří
v účast v následujícím ročníku.
Mgr. Irena Václavková
Výstava halloweenských dýní
Letošního 31. října bylo v naší škole, již
posedmé, ve znamení výstavy dlabaných dýní.
Do zdobení dýní různých tvarů a motivů se
zapojilo 29 žáků naší školy. Mnozí i za pomoci
rodičů vytvořili opravdu mistrovská díla, pro
která pak žáci hlasovali a vybírali tu nejhezčí a
nejnápaditější dýni.
Nejvíce se líbily výtvory: M. Černé, G.
Kocurové, J. Vitáskové, A. Kubíkové, M.
Vrábla, T. Kroupy, T. Newrzellové, K.
Vitáskové, S. Ostárkové a sourozenců
Pochopienových.
Výherci a všichni účastníci obdrželi dárečky a
sladkou odměnu.
Mgr. Šárka Kupková
Soutěž – pečení perníčků 13. 11. 2017
Snažíme se udržet a podpořit perníkářskou tradici také ve škole, takže i letos proběhla soutěž v
pečení perníků. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 dvoučlenných týmů.
5. třída : Jana Pospěchová + Marie Burianová, Markéta Prchalová + Hanka Janošová
6. třída : Barbora Smolíková + Charlotte Šenkýřová, Eliška Hurná + Tamara Majorošová
7. třída : Tomáš Tkačík + Vojtěch Plaček, Marie Herudková + Ester Heidutzková, Aneta Szturzová
+ Klára Dostálová, Klára Stuchlíková + Aneta Lorková
8. třída: Šimon Dudek + Jan Halfar
9. třída: Lukáš Mika + Václav Cyrus
Velmi si ceníme toho, že žáci mají zájem o kreativní perníkové tvoření. Do soutěže se každoročně
hlásí holky i kluci. Akce je podpořena ze strany Včelařského spolku Vřesina, který věnuje
prostřednictvím pana K. Ostárka těsto a krásné medaile pro vítěze. Pomocnou ruku, rady a také
vkusné odměny do soutěže věnovala Mgr. Lucie Hamplová za bohuslavické perníkářky. Průběh a
přípravu soutěže měla na starosti vychovatelka šk. družiny Karin Herudková. Tímto všem moc
děkuji za organizaci této přínosné akce.
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Porota ve složení Mgr. Lucie Hamplová, Lucie Newrzelová a Milena Buhlová navrhla toto
umístění:
1. místo: Marie Herudková + Ester Heidutzková (perníkový koník)
2. místo: Marie Burianová + Jana Pospěchová (domeček pro panenky)
3. místo: Markéta Prchalová + Hanka Janošová (šatičky pro panenky, miminka)
Zvláštní cenu perníkářů získali kluci z 9. třídy L. Mika a V. Cyrus za obzvlášt povedenou a
nádherně vyzdobenou lokomotivu vláčku.
Všem oceněným gratuluji a těšíme se na velikonoční tvoření!
Mgr. Gabriela Prchalová
Finále soutěže Školní časopis roku 2017
Dne 10. 11. 2017 se v Brně na Fakultě sociálních studií
Masarykovy University uskutečnilo v rámci multimediálního
týdne finále celoroční soutěže Školní časopis roku 2017. Za
redakci ZŠ Bohuslavice se soutěže účastnily žákyně 9. třídy –
Karolína Fusová, Leontýna Holečková, Vendula Newrzellová a
Natálie Vaňková.
V kategorii internetový časopis se naše redakce s časopisem
Pohodář umístila na krásném 5. místě z celé ČR. Tím opět
vylepšila své umístění oproti minulému ročníku. Vyhlašování
bylo doprovázeno zajímavými workshopy, kterých se naše
žákyně zúčastnily a obohatily tak své redaktorské schopnosti.
Gratulujeme k výbornému umístění a přejeme mnoho úspěchů v
dalším ročníku soutěže.
Bc. Tomáš Hromčík
Výlet do Dolních Vítkovic
Žáci ZŠ se ve čtvrtek 9. 11. 2017 zúčastnili
výletu do Světa techniky v Dolní oblasti
Vítkovic. Výlet byl pro žáky odměnou za
sběr papíru, který se konal v říjnu. Ve Světě
techniky se zúčastnili vzdělávacího programu
Robot ozobot. Žáci se seznámili se základy
vizuálního
programování,
fungováním
barvocitlivých senzorů, rozhodováním a
chováním robota. Žáci si hravou formou
vyzkoušeli reálné využití tohoto typu robota.
Pak také navštívili expozice Svět vědy a
objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Vše
probíhalo prostřednictvím zábavy a hry.
Výlet se všem líbil a všichni si ho užili.
Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Martina
Mimlichová
Za zaměstnance a žáky Základní a mateřské školy Bohuslavice přeji všem klidné vánoční
svátky a správné vykročení do nového roku 2018.
Mgr. Gabriela Prchalová
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Školní jídelna – stravování
Vážení rodiče, žáci,
za kolektiv zaměstnanců ŠJ, jsem se rozhodla, že napíši pár řádků o školním stravování v naší školní
jídelně. Ze všech stran se na nás valí informace, že máme vařit zdravěji. Školní jídelna se snaží vařit
zdravě stále, ale zařazováním některých novinek ve stravování nelze tuto změnu provést jednoduše a
ihned. Snaha něco změnit naráží také na naše stravovací zvyklosti.
Děti mají v jídelním lístku více zeleninových a luštěninových polévek a také bezmasých jídel,
mléčných výrobků, zeleninových salátů a ovoce. Objednáváme kvalitní maso, ale stále se potýkáme
s velkým nezájmem, alespoň maso ochutnat, což nás mrzí. Usilujeme také o to, aby v jídelníčku
byly zařazeny méně obvyklé přílohy, jako jsou jáhly, kuskus, pohanka, ovesné vločky, bulgur a
tarhoňa. Klasické houskové knedlíky jsme začali obměňovat za špaldové knedlíky, anebo knedlíky s
ovesnými vločkami. Do mateřské školky dáváme denně ovoce a zeleninu, také do jídelníčku
zařazujeme různé obilné kaše a mléčné výrobky. Pomazánky jsme rozšířili o nové druhy, pečivo
obměňujeme i za celozrnné.
Tyto všechny změny souvisejí se sestavováním jídelníčku podle výživových norem pro školní
stravování a zároveň jsme kontrolováni Krajskou hygienickou stanicí. Výživové normy uvádí
měsíčně zařazovat například:
Polévky: 12 x zeleninové, 4 x luštěninové, 4 x jiné (např. vývar, houbová aj.)
Hlavní jídlo: 2-3 x ryba, 4 x zeleninové nebo luštěninové bezmasé, 2 x sladké jídlo, pro zbytek
měsíce maso, kde jsme začali zařazovat hovězí a krůtí maso občas králičí, 2 x kynuté knedlíky, více
brambor.
Dále se doporučuje zařazovat více zeleninových salátů, mléčných výrobků, ovoce, méně kompotů,
zahušťovat rýžovou nebo špaldovou moukou, aby jídla byla lehce stravitelná. Součástí každého jídla
je i pitný režim. Nabízíme čaj a ochucenou vodu s citrónem nebo pomerančem.
Snažíme se dětem připravovat pestrou, vyváženou a chutnou stravu na základě dodržování přísných
stravovacích norem. Dále se budeme o stravování našich dětí zajímat, vzdělávat se a obohacovat
jídelníček a další zdravé potraviny. Byla bych ráda, kdyby každý alespoň ochutnal a řekl si „Teď
dělám něco pro sebe“.
Miketová Šárka vedoucí školní jídelny s kolektivem
Zvýšení cen stravného
Zvýšení cen stravného ve školní jídelně Bohuslavice od 01. 01. 2018 z důvodů zvyšování cen
potravin:
MŠ celodenní strava 6 let: Svačina 7,- Kč
Oběd 19,- Kč
Přesnídávka 7,- Kč
Celkem 33,- Kč
MŠ celodenní strava 7 let: Svačina 7,- Kč
Oběd 20,- Kč
Přesnídávka 7,- Kč
Celkem 34,- Kč
ZŠ: 7 - 10 let: 22,- Kč
11 - 14 let 23,- Kč
15 let a více 24,- Kč
Dospělí – cizí strávníci: 58,- Kč
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Prosím všechny rodiče, kteří mají trvalý příkaz, aby si částku navýšili od ledna 2018, uhradili do 20.
dne v měsíci a hlavně nezapomněli uvést variabilní symbol:
MŠ: 600,- Kč
ZŠ: 7 – 10 let 450,- Kč
11 – 15 let 500,- Kč
Děkuji za pochopení
Vedoucí ŠJ Bohuslavice

Mateřská škola
Divadélko v MŠ
Ve středu 18. 10. navštívilo naši školku divadélko „Beruška“.
Tentokrát nám přivezlo pohádku „O hodném skřítkovi a zlé lišce“.
Pohádka byla velmi pěkná a poučná. Děti se se zaujetím vnořily do
děje pohádky a s nadšením očekávaly, jak pohádka skončí. Na
závěr si spolu s Beruškou mohly i zatancovat. Již nyní se těšíme na
další pohádku.
Kolektiv MŠ
Přednáška Police ČR
Koncem října navštívila naši mateřskou školu Policie ČR.
Důvodem jejich návštěvy byla poučná a velmi zajímavá přednáška
určená především předškolákům. Děti se dozvěděly, jak se chovat
správně na silnici, při jízdě na kole. Mohly si prohlédnout služební
auta a se zájmem sledovaly práci psovodů. Fotografie z celé
návštěvy i dalších akcí MŠ naleznete na webu msbohuslavice.cz
Jménem celé mateřské školy bychom chtěli poděkovat policistům
za jejich ochotu a krásně připravený program na celé dopoledne.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Výlet do Zemského muzea
V krásný sluneční čtvrtek jsme se školní
družinou jeli na výlet do Zemského muzea v
Opavě. Zde jsme měli připravený program,
který byl zaměřen na faunu, který se nachází
v naší republice. Mohli jsme poznávat zvuky
zvířat, hmatem poznávat kožešiny a kůže a na
závěr jsme si udělali masku zvířete, kterou
jsme si vybrali.
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Navštívili jsme také věž Hlásku, kterou jsme společnými silami vystoupali. Výhled na Opavu a její
okolí byl úchvatný.
Užili jsme si také procházku parkem a také, a to hlavně, jízdu vlakem.
Děkuji všem za krásnou spolupráci při dozoru na výletě, jak mé kolegyni Gabriele Dominikové,
Barboře Stuchlíkové a také nesmím zapomenout na Mgr. Olgu Stuchlou.
Už teď se těšíme na další výlet.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková

Sport
SK Bohuslavice
Konečné tabulky po podzimní části fotbalových soutěží
I.B třída, skupina „B“
1. Vřesina
13
2. Strahovice
13
3. Petřvald na Moravě 13
4. Velká Polom
13
5. Kozmice
13
6. Šilheřovice
13
7. Bohuslavice
13
8. Ostrava Jih
13
9. Klimkovice
13
10. Chuchelná
13
11. Darkovice
13
12. Píšť
13
13. Hať
13
14. Dolní Lhota
13

11
9 2
8 2
8 0
6 3
6 3
6 2
6 1
6 1
6 1
3 2
2 2
1 4
1 0

1
2
3
5
4
4
5
6
6
6
8
9
8
12

1
46:19
35:20
27:26
36:28
29:30
29:27
32:34
19:21
20:31
16:28
18:37
14:31
21:39

Okresní soutěž III. třída, skupina „A“
1. Bolatice "B"
12 10 2 0
37:10
2. Služovice
12 8 2 2
38:10
3. Oldřišov "B"
12 7 2 3
39:33
4. Dolní Benešov "B"12 6 4 2
44:28
5. Sudice
11 6 2 3
38:34
6. Bělá
12 5 2 5
32:29
7. Strahovice "B"
12 5 1 6
29:31
8. Hať "B"
12 4 2 6
20:28
9. Štěpánkovice "B" 11 4 1 6
21:29
10. Darkovičky "B" 12 4 1 7
24:34
11. Závada
12 3 3 6
18:25
12. Bohuslavice "B" 12 2 1 9
20:40
13. Kozmice "B"
12 1 1 10
14:43

44:15 34
29
26
24
21
21
20
19
19
19
11
8
7
3

32
26
23
22
20
17
16
14
13
13
12
7
4
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Okresní přebor dorostu – dorost Bohuslavice je sdružený s Dolním Benešovem
1. Bolatice
10 9 0 1
37:11 27
2. Malé Hoštice
10 8 0 2
28:12 24
3. Háj ve Slezsku
10 7 1 2
65:19 22
4. Litultovice
10 7 1 2
35:18 22
5. Dolní Benešov "B"10 4 2 4
39:26 14
6. Píšť
9 4 0 5
22:31 12
7. Slavkov
9 4 0 5
18:30 12
8. Kylešovice
9 3 1 5
12:34 10
9. Vávrovice
10 2 3 5
25:35 9
10. Hať
10 1 0 9
17:46 3
11. Vřesina
9 0 0 9
11:47 0
Okresní soutěž starší žáci 1 + 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bolatice
Šilheřovice
Pustá Polom
Dobroslavice
Píšť
Háj ve Slezsku
Bohuslavice

5
6
6
6
4
4
5

5
5
3
3
0
0
0

0
0
1
0
1
1
1

0
1
2
3
3
3
4

37:6
28:19
29:23
24:17
8:23
5:20
5:28

15
15
10
9
1
1
1

Výbor sportovního klubu přeje svým příznivcům a všem spoluobčanům pokojné a radostné
prožití Vánoc a mnoho zdraví a osobní pohody v roce2018.
Řádky z hokeje
Tak jako v minulých letech i letos se rozehrál další, již 15. ročník amatérské hokejové ligy
v Kravařích. Sezóna se nám pomalu blíží do poloviny základní části a bohuslavičtí hokejisté zatím
můžou být s výsledky a výkony spokojeni. Aby ne, start do sezóny se jim opravdu vydařil. Úvodní
zápas sice prohráli, ale od té doby dokázali bodovat pokaždé a drží si tak devíti zápasovou šňůru bez
porážky. Za zmínku stojí určitě utkání s HC Isotra, kdy hosté vedli už o tři branky. Bohuslavičtí, ale
ukázali bojovného ducha a zápas nakonec otočili a vyhráli 6:4.
Po deseti odehraných kolech patří týmu Bohuslavic druhé místo se 17 body, s bilancí 8 vítězství, 1
remízy, 1 porážky a se skórem 71:32. Možnost dokázat, že druhé místo jim patří oprávněně, budou
mít v následujících zápasech, kdy se utkají s týmy z horní poloviny tabulky a nic lehkého je
rozhodně nečeká.
Odehraná utkání:
HC Bohuslavice – HC Prajz Hlučín 5:8
HC Bohuslavice – HC Kozmice 3:7

HC Bohuslavice – HC Peugeot, 5.12.-17:00
HC Bohuslavice – HC Hať, 10.12. – 11:15

HC Bohuslavice – HC Sršni Píšť 6:3

HC Bohuslavice – HC Derby Kouty 13.12.-19:30

HC Bohuslavice – HC Štěpánkovice 4:4

HC Bohuslavice – HC Monako Kouty 19.12.-17:00

HC Bohuslavice – HC Sharks Zábřeh 10:2

HC Bohuslavice – HC Horní Lhota 23.12.-13:30
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HC Bohuslavice – HC Senior Centrum Opava 10:4

HC Bohuslavice – HC Markvartovice 2.1.-17:00

HC Bohuslavice – HC Kobeřice 7:2

Více informací na www.bulyarena.cz nebo

HC Bohuslavice – HC Viking 8:1

na facebooku HC Buldoci Bohuslavice.

HC Bohuslavice – HC Isotra 6:4

Neváhejte a přijďte nás podpořit!

HC Bohuslavice – HC Storm 8:1

HC Bohuslavice

PRODEJ SILVESTROVSKÉ PYROTECHNIKY V BOHUSLAVICÍCH

Nabízíme široký výběr kvalitní zábavní pyrotechniky k přivítání nového roku. Navštivte náš
e-shop: www.pyrosilesia.nabizi.cz, nebo si přijďte vybrat osobně do naší kamenné prodejny
„U Anežky“ na ulici Polní 263. Nabízíme pouze kvalitní certifikované výrobky za výhodné
ceny. Ke každému nákupu pyrotechniky obdržíte malý dárek. Provádíme také realizaci
profesionálních ohňostrojů na klíč.
Miroslav Šebestík, tel.: 776 583 388 www.pyrosilesia.cz
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Úmysly na mše svaté v Bohuslavicích – prosinec 2017
17:00 Za členy živého růžence

1.12.17
2.12.17
3.12.17

1. neděle adventní

6.12.17

8.12.17

2. neděle adventní

13.12.17
15.12.17
16.12.17
17.12.17

za + manžela Roberta Kubíka, syna a rodiče Bogačkovy a
Kubíkovy

6:45

Na poděkování za 85 a 50 let života, za + manžela a dar
zdraví pro celou rodinu

9:30

Za živé a + farníky

17:00

Za + Adolfínu Vitáskovou a dceru s prosbou o dar víry,
zdraví a požehnání pro živou rodinu

Slavnost
PANNY
Za + sestřičky Eusebii a Lauru Nevřelovy, rodiče a ostatní
MARIE,
POČATÉ
sourozence
BEZ
POSKVRNY 17:00
PRVOTNÍHO
HŘÍCHU -

9.12.17
10.12.17

7:00

7:00

Za + Jana Miketu, manželku, rodiče z obou stran a za živou
rodinu

6:45

za Marii Homolovou, manžela a + příbuzenstvo

9:30

Za + Pavla Placka, syna a zemřelé z obou stran

17:00

Za + Güntra Kučeru, + rodiče a příbuzné z obou stran a za
živou rodinu

17:00

Za + Josefa Kocura, rodiče z obou stran, dva bratry a +
příbuzné

7:00

Za + Evu Simkaničovou, prababičku Annu Volkmerovou a
Adélu Hosovou

6:45

Za živé a + farníky

9:30

Na poděkování za 85 let života a za dar zdraví pro celou
rodinu

3. neděle adventní

20.12.17

17:00 Výroční rekviem za Josefa Kocura

22.12.17

17:00

Za + Petra Newrzellu, rodiče z obou stran a dar zdraví pro
živou rodinu

23.12.17

7:00

Výroční rekviem za Marii Liškovou

6:45
24.12.17

4. neděle adventní
9:30

Za + Petra Polického, na přímluvu Panny Marie za živou
rodinu

24.12.17 půlnoční

0:00

Za živé a + farníky

Slavnost NAROZENÍ
25.12.17 PÁNĚ

9:30

Svátek sv. Štěpána,
26.12.17 prvomučedníka

9:30

27.12.17

Za + Jana Kozáka a živou a + rodinu
za + Marii Krieblovou a rodiče

Svátek
sv.
Jana,
za živou a + rodinu Režnou
17:00
apoštola a evangelisty

29.12.17

17:00

Za + rodiče Veverkovy, Josefa Placka a otce, + příbuzné a
za živou rodinu

30.12.17

7:00

za nemocnou vnučku

31.12.17

6:45

Za + Jiřinu Fussovou u příležitosti nedožitých 60 let a za
manžela

9:30

Za živé a + farníky

Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
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Farnost – duchovní slovo k adventu
Vážení přátelé,
vstoupili jsme opět do doby adventní – možná by bylo výstižnější říci, že jsme se v době adventní
ocitli, protože nás častokrát proud času, shonu a starostí unáší stále dál… Zároveň jsme zahrnuti
spoustou vánoční atmosféry, množstvím nabídek a rad, jak prožít předvánoční přípravu. Tato situace
mi připomíná aktuální sněhovou nadílku: přihrne se ve velkém množství a zasype svou jiskřivou
bělobou všechno, na co napadá. Tím se zdá všechno čisté, uklizené, vyřešené. Bohužel jen na chvíli.
Vlivem soli, špíny a tání se znovu ukáže opravdový podklad. Jsme v nebezpečí, že takto můžeme
vnímat i advent: prosincový shon a mámivá pozlátka nám podsouvají, že touto „pokrývkou“ je
všechno v nás a kolem nás čisté, vyřešené, připravené. Je to však omyl, podobně jako se sněhovou
nadílkou. Adventní doba se nám nabízí právě proto, abychom uklidili především v sobě samých,
pod celou tou šálivou dekorační vrstvou, protože tam uvnitř se utváří to podstatné pro růst pokoje,
lásky a radosti v našich životech a v našich vztazích. Přeji vám, abyste si našli čas na ztišení,
rozjímání či společné usednutí k adventnímu věnci, a nespoléhali na vnější zajištěnost. Vždyť Bůh
nám ve svém Synu Ježíšovi přinesl do Betléma právě toto niterné bohatství své lásky, na kterou
jsme často tak žalostně chudí. Kéž jsou naše srdce připravena tak, abychom z ní mohli s užitkem
čerpat. Požehnaný a plodný adventní čas vám všem!
P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti
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Unikátní betlémy v Muzeu Hlučínska
Společně s vánoční výstavou o životě aristokratických dětí připravilo Muzeum Hlučínska prezentaci
dvou vyřezávaných betlémů z dílen známých řezbářů Horsta Benka a Gerharda Jandy. Betlémy
nepatří k nejmenším, společně zabírají celou místnost a jsou zajímavé zejména tím, že je autoři
zasadili do hlučínských reálií. Zatímco Hlučínský betlém v duchu svého jména zobrazuje na pozadí
vyřezávané panorama města Hlučína, pak Slezský betlém odkazuje ke Kravařím, kde byl vyřezán.
Prostředí vzniku obou betlémů se promítlo i do vypodobnění některých postaviček, mezi nimiž je
možno najít například historické osobnosti jako byl sochař Johannes Janda nebo malíř Johannes
Bochenek, ale i osoby ze současnosti či nedávné minulosti. Zejména pamětníkům tak neujdou
postavy kravařského děkana, kostelníka Vincka, hlučínské spisovatelky Jany Schlossarkové, či
potulných žebráků Aloise a Janka. Betlémy bude možno obdivovat v Muzeu Hlučínska až do 4. 2.
2018. Nenechte si tuto příležitost ujít, kdoví kdy se opět podaří prezentovat tato dvě unikátní díla
pohromadě.
Redakce
Vážení čtenáři, milovníci knih
Pře dvěma lety dostal můj manžel Václav vánoční dárek, anglicky psanou knihu „A Meid of
Venice“, vydanou v roce 1901 v USA. Jedná se o milostný román na pozadí skutečných
historických událostí souvisejících se vznikem rodu Balarinů.
Manžel anglický text přeložil do češtiny, vytvořil grafickou úpravu a takto vzniklou knihu naše
rodina v omezeném nákladu vydala.
Dva výtisky jsem věnovala místní knihovně. Věřím, že milovníkům historie a romantických příběhů
přinese četba knihy radost.
Ludmila Balarinová
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Ohlédnutí za letošní výstavou „Kouzlo a vůně perníku“
Již po jedenácté se první adventní víkend linula sálem kulturního domu v Bohuslavicích
neodolatelná vůně perníku.
Letošní výstava, jak už sám název „Hračky
z perníku“ napovídá, byla zážitkem nejen pro ty
nejmenší, ale na své dětství zavzpomínali i ti dříve
narození. Na své hračky si občas vzpomene každý
z nás a zavzpomínali si na ně při svém tvoření i
naši perníkáři. Jejich šikovné ruce vytvořily
vskutku zajímavé exponáty a spousta návštěvníků
mezi nimi našla i ty své dávno zapomenuté hračky.
Někoho lákalo zahrát si na perníkový klavír, nebo
se svézt na perníkovém kolotoči, jiní by si raději
zahráli perníkové divadlo, projeli se perníkovým
vláčkem, nebo se pohoupali na perníkových houpacích kohoutech. Mnohé návštěvníky zase lákalo
namalovat si obrázek perníkovými pastelkami, nebo něco dobrého uvařit v perníkové kuchyňce.
Malé slečny obdivovaly kočárky, postýlky,
kolébky a panenky, chlapci zase autíčka, vláčky,
draky a těžkou techniku. K vidění toho bylo
opravdu hodně.
Kdo nestihnul dát Ježíškovi dopis za okno, tak
mu mohl zavolat z perníkového telefonu a sdělit
mu svá přání.
Jménem organizátorů děkujeme všem, kteří
návštěvníkům
připravili
nezapomenutelný
zážitek. Největším oceněním jejich práce byly
rozzářené oči dětí a spokojený úsměv na tvářích
dospělých, kteří ocenili i kvalitní občerstvení. O tom, že letošní výstava měla úspěch, svědčí i zápisy
v Knize výstav.
Část výstavy poputuje k našim polským sousedům do Tworkowa, kde bude reprezentovat naši obec
při jejich předvánočních slavnostech ve dnech 16. - 17. 12. 2017.
Na konto sbírky Adventních koncertů bude v letošním roce poukázána částka 6604 Kč.
Moc děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Dále bychom chtěli poděkovat panu Horstu Benkovi za premiérové představení nového Betlému
„Bohuslavice mého dětství“, firmě Klia za aranžmá adventního kalendáře, za krásný vánoční strom
panu Karlu Ostárkovi.
Za větve, které svátečně vyzdobily kulturní dům, panu Luboši Heisigovi a manželům Hruškovým.
Panu Radku Theuerovi za dřevěné výrobky, manželům Vitáskovým za práci v adventní dílně a
samozřejmě i obecnímu úřadu Bohuslavice za podporu této tradiční akce.
Téma výstavy „Kouzlo a vůně perníku“ pro příští rok ponese název „Půjdem spolu do Betléma“.
Za Klub bohuslavických perníkářů přejeme všem krásné, spokojené a požehnané vánoční svátky.
Ing. Magdalena Birtková a Mgr. Lucie Hamplová
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci prosinci 2017
Kocur Karel
Moslerová Helena
Chlopčíková Marie
Birtek Hubert
Blokša Maxmilian

Kozáková Alžběta
Heisigová Anna
Kocur Erhard
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. 300 prosinec 2017 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. prosince 2017.
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