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725 let
Vážení spoluobčané,
rozjitřená
ená politická atmosféra se pomalu
uklidňuje. Nově zvolená poslanecká sněmovna
sně
zasedla k prvním jednáním, zvolila vedení
sněmovny
movny a ustavila výbory. Pokračují složitá
jednání přii sestavování vlády. Jen stě
stěží se dá
předpokládat,
edpokládat, že vláda vznikne do ko
konce roku.
Z toho vyplývá, že zřejměě nebude schválen
státní rozpočet na příští
íští rok a hospoda
hospodaření se
bude řídit podle rozpočtového
tového provizória. I přes
p
tuto skutečnost plánujeme u nás v obci rozpočet
rozpo
na příští
íští rok schválit. Návrh, který vychází
z předpokládaných
výsledkůů
hospodaření
hospoda
v letošním roce, je vystaven na úřední
řední desce a
webových stránkách obce.
Veliké neštěstí přinesl
řinesl obyvatel
obyvatelům
dalekých Filipín „Supertajfun“ s rychlostí
přesahující
esahující 300 km/hod. Zcela zpustošeno bylo
rozsáhlé území, bylo usmrceno více
ce jak 3.000
lidí a o střechu nad hlavou přišly
řišly 2 miliony lidí.
Stále pokračují
ují záchranné práce a organizuje se
solidární pomoc z celého světa.
U nás v listopadu pokračovalo
čovalo teplotn
teplotně
nadprůměrné počasí. Jen ojediněle
ěle klesly teploty
pod bod mrazu. Prvního sněhu
ěhu bylo málo, jen
poprašek. Na větší
tší zimu si musíme ještě počkat.
Členové
lenové divadelního souboru ŠAMU ze
Štítiny vystoupili před úplně zaplněným
ěným sálem s
komedií Rodina základ státu. Za svůj
svů výborný
výkon sklízeli zasloužený potlesk. Menší účast
ú
hlásili pořadatelé
adatelé na Rockobití. Hned příští
p
týden se však sál znovu zaplnil při
ři závě
závěrečných
tanečních.
V obřadní
adní síni obecního domu jsem
přivítal a pozdravil 39 účastníků
č
ů tradičního
tradi
setkání spolužáků ročníku
níku 1948 z Dolního
Benešova,
Zábřehu
ehu
a
Bohuslavic.
Vyvrcholením
ním listopadových kulturních akcí byl
adventní jarmark s výstavou perníků na téma
„Nebe, peklo, ráj“ s rozsvícením vánočního
váno
stromu. Rekordní počet návštěvníků
ě
ů obdivoval
[Zadejte
text.]
krásné výrobky 32 perníkářů a perníkář
perníkářek a další
ruční výrobky k nastávajícímu adventu a
vánočním svátkům.

Nastávající advent, to je období přípravy
p
na
vánoční svátky. Přeji
řeji vám, ať odoláte všudypřítomné
vtíravé reklamě,
ě, honbě za dárky a z toho
vyplývajícího stresu. Využijte dlouhých večerů
ve
k společným
ným setkáním i návšt
návštěvám. Snažme se o to,
aby nikdo nebyl sám nebo
ebo netrpěl
netrp pocitem samoty.
Nejdražším dárkem, kterým můžeme
m
obdařit své
blízké a přátelé
átelé a který nestojí žádné peníze, je čas a
láska, které jim věnujeme.
ěnujeme.
Srdečně Vás zvu př
před obecní dům, kde bude
Bohuslavický Oříšek
říšek pořádat
poř
ve čtvrtek 5. 12.
„Mikuláš s Oříšky“.
íšky“. Další akcí bude druhý
předvánoční
ní jarmark, který se uskute
uskuteční v sobotu
14. 12. na prostranství před kulturním domem a na
sále kulturního domu. Jak již se stalo tradicí, tak i
letos nám „Senior klub“ připraví
př
napečené balíčky
s vánočním cukrovím, nabídne kávu a upečené
upe
zákusky. Na tomto jarmarku provedeme slavnostní
křest knihy Dějiny
jiny obce Bohuslavice. V neděli
15. 12. pořádá
ádá naše farnost v kostele Nejsvětější
Trojice Adventní koncert. Divadelní představení
p
Živého Betlému bude tak jako každoročně
ka
na Štědrý
den odpoledne na farní zahradě.
zahrad
Druhý vánoční
svátek vystoupí odpoledne v kostele Nejsvětější
Trojice děti,
ti, schola a chrámový sbor na tradičním
tradi
vánočním
ním koncertu. Po dlouhé době
dob je připravována
na sále kulturního domu i Vánoční
Váno
taneční zábava.
Pokud mám dobré informace, jsou rovněž
rovn
připravovány turnaje v nohejbalu, stolním tenisu i
karetní hře. V měsíci
ěsíci prosinci odlétá na mistrovství
světa v šachu ve Spojených arabských emirátech i
náš mladý reprezentant Tadeáš Kriebel. Přeji
P
mu
společně s vámi hodněě šachového štěstí
št
a co nejlepší
umístění.
ní. Podrobnosti budeme zve
zveřejňovat na
webových stránkách obce.
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Srdečně zvu všechny spoluobčany na poslední letošní jednání obecního zastupitelstva, které
se uskuteční ve středu 18. 12. 2013 v 17. hod v obřadní síni obecního domu.
Ohlédnutí za letošní perníkovou výstavou NEBE-PEKLO-RÁJ.
Ocitnout se najednou v nebi, v pekle, či dokonce v ráji, se jen tak někomu nepodaří.
Všichni ti, kteří navštívili 10. výstavu „Kouzlo a vůně perníku“, nám ale jistě dají za pravdu, že oni
v tom nebi, pekle či v ráji byli a to v krásném, perníkovém. Je opravdu obdivuhodné, co naše
perníkářky a perníkáři zase dokázali doslova vykouzlit za voňavou nádheru.
Když jste vešli bránou do nebe, tak jste mohli slyšet zpívat a hrát velký andělský sbor pod
taktovkou jejich dirigenta nebo celý komorní orchestr. Za doprovodu rajské hudby tiše spinkalo
děťátko v kolébce. Na vše dohlížel sv. Petr a spousta dalších krásných andělů. Do nebe se dalo
vylézt i po žebříku, či po zadání hesla a PINU vejít boční bránou. Běda tomu, kdo neznal správné
heslo, ten skončil vedle v pekle.
I když v pekle to taky nevypadalo vůbec špatně. Čert tam sice přinesl Káču, asi aby jim tam
udělala trochu pořádek, ale nesměla to přehnat, aby neskončila v kotli jako Dorota Máchalová nebo
i ostatní neposlušní čerti. Ono se i v tom pekle ví vše – mají tam na to speciální perníkové Knihy
hříchů.
Za to vedle v ráji byla úplná pohoda. Adam s Evou trávili siestu pod rajským stromem, ale
had bedlivě číhal na okamžik, kdy je přemluví, aby přece jenom alespoň jedno to jablko ochutnali,
když se jich tu plno přímo válelo pod stromem.
Když jste došli až na konec výstavy, tak tam na vás čekal Ježíšek a mohli jste mu do
perníkové poštovní schránky hodit svůj dopis se svým tajným přáním. My jsme tam hodily dopis s
přáním, aby se nám dařilo a nachystali jsme příští rok opět krásnou výstavu třeba na téma „ Pohádky
z perníku“. Dobrovolné vstupné 3.810,- Kč bude odesláno na konto adventních koncertů.
Za organizátory výstavy děkujeme všem perníkářkám a perníkářům, ale taky všem
návštěvníkům.
Přejeme všem hodně zdraví a krásné prožití adventní doby.
Birtková Magdalena a Hamplová Lucie.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 36. jednání dne 18. 11. 2013
následující program:
Program: Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01- 10/2013, výnosy daní za 01- 10/2013
4. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro zásahovou jednotku SDH, zakoupení
programového vybavení Kancelář pro obec na zpracování dokumentace JSDHO
5. Separace bioodpadů v obci Bohuslavice, změna podmínek poskytnutí dotace, Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 12137244 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
6. Rozpočtové opatření č. 7/2013
7. Návrh rozpočtu na rok 2013, návrh investiční výstavby, návrh rozpočtu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice, dotace spolkům a organizacím působícím v obci, seznam
staveb na rok 2014
8. Rozpočtový výhled
9. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 920/7 o výměře 646 m2 a 920/13 o výměře 320 m2
v areálu střediska Opavice
10. Užívání části pozemku parc. č. 596/1 a 589 v rámci novostavby RD Denisou Němcovou
11. Žádost Tomáše a Pavly Riedlových o zbudování zpevněné komunikace k plánované
novostavbě RD (prodloužení ul. Školní)
12. Pojištění samosběrného zametacího stroje Egholm
13. Investiční výstavba –
Stavby
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
nabídka servisních a dohledových služeb na instalovaná tepelná čerpadla Robur, smlouvu
uzavře přímo příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu
provést stavbu novostavba RD Denisa Němcová
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu
provést stavbu novostavba RD Osvald Laskovský
Projektová dokumentace
Územní plán obce Bohuslavice
„Studie proveditelnosti přírodě blízkých opatření na území obce Bohuslavice“ aktuální stav
rozpracovanosti
Oprava obecního majetku
Oprava kanalizace
Opravy místních komunikací
14. Organizační věci:
• Inventarizace majetku
• Informace o Komplexních pozemkových úpravách
• Webové stránky obce, specifikace rozsahu
• Pronájem bytu, doplnění žádosti a nová žádost
• Pronájem hospodářské budovy
• Výroční zpráva za školní rok 2012/2013, ocenění pedagogických pracovníků na Den
učitelů 2014
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• Účast starosty na setkání starostů obcí se svozem OZO
• Žádost manželů Horváthových o přemístění kontejnérů na sběr druhotných surovin, po
vyhodnocení alternativ schválen přesun kontejnéru za most
• Žádost manželů Freislerových, Barčových a Hurných na opravu vjezdu a ošetření
pozemků, bude projednáno na setkání zainteresovaných na obecním úřadě.
• Informace z jednání SOMH a MAS Hlučínsko
• Převod hrobu č. 170 z Alžběty Fichnové na Aloise Fichnu
• Odměny za celoroční společenskou a kulturní aktivitu organizacích a spolcích
• Město Dolní Benešov, Děti – dětem, schváleno zakoupení dárků a hraček v hodnotě
1.000,- Kč
• Návrh termínů na jednání rady a zastupitelstva obce Bohuslavice v roce 2014
• Kulturní akce v prosinci, Štěpánská zábava, XVI. Bál Hlučínska 1. 2. 2014 v Bolaticích
1. Diskuse:
• Upozornit firmu Makos na chybný nápis „Bohoslavický potok“
• Při dnu otevřených dveří ZŠ a MŠ Bohuslavice vzneseny námitky na nadměrně
poškrábané lavice, poškozené podlahy aj. upozornění p. ředitelce Prchalové a učitelům
• Organizační a materiálové zajištění výstavy perníků
• Požadavek na lepší osvětlení kontejnérů na sběr druhotných surovin. Bude řešeno
v pracovním pořádku.
• Doplnění vybavení KD na pořádání společenských kulturních akcí

Důležité informace
Snížení prašnosti v obci Bohuslavice
Oblast Moravskoslezského kraje se řadí mezi území s nejhoršími ukazateli znečištění
vzduchu v naší republice. Z provedených studií vyplývá, že významným znečišťovatelem ovzduší je
také doprava. V naší obci se na zhoršení kvality ovzduší z dopravy podílí navíc doprava písku
z pískovny. Prach je neustále vířen a změlňován projíždějícími automobily. V minulosti bylo zcela
běžné, že každý majitel rodinného domku v obci, mimo starost o vzhled svého rodinného domu a
zahrádku uklidil pravidelně i nejbližší okolí. Občanům byly pronajímány i příkopy a okolí cest,
které pravidelně kosili a trávu buď sušili na seno, nebo s ní krmili chovaná domácí zvířata. Obec
nemusela řešit údržbu veřejné zeleně a zaměstnávat lidi. S dobou se postupně všechno změnilo.
Dnes už nikdo nepotřebuje trávu a chodník v naší obci zametají jen ojedinělí občané a za to jim patří
veliké poděkování. Přispívají pořád k tomu, že pořádkumilovnost „prajzáků na Hlučínsku“ ještě
žije. Není jim jedno jak vypadá okolí jejich domů a přiloží ruku k dílu.
Abychom se postarali o lepší, čistší vzduch u nás v obci, zadali jsme vypracování projektu
„Snížení prašnosti v obci Bohuslavice“, který řešil omezení prašnosti z dopravy zajištěním
pravidelného čištění komunikací a tím snížení množství opakovaně vířeného prachu při provozu
motorových vozidel. Projekt jsme předložili na Státní fond životného prostředí, kde byl
zaregistrován a naší obci byla přislíbená dotace na nákup čistícího stroje Egholm. Po provedeném
výběrovém řízení byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Následovalo zakoupení stroje a
vyplácení dotace. Celkové náklady na projekt dosáhly 1.789.590,- Kč, způsobilé veřejné výdaje
1.788.000,- Kč, z toho dotace z EÚ 1.519.800,- Kč, ze Státního fondu životního prostředí 89.400,Kč a vlastní náklady obce 178.800,- Kč.
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První čištění komunikací jsme provedli po pořízení stroje. Stroj není jednoúčelový a dá se
využít pro další komunální práce jednoduchou výměnou příslušenství. Obec tak získala dalšího
výkonného pomocníka na úklid komunikací a veřejných prostranství.
I přesto bych chtěl požádat vás spoluobčany, abyste nebyli lhostejní k čistotě svého okolí a
v rámci svých možností nám pomohli s udržováním čistoty a údržbou veřejných prostor. Osobním
zapojením získáme k nim úplně jiný vztah. Domovem nebude můj dům a zahrada, ale celá obec.
Ještě jednou děkuji všem, kteří nám podávají pomocnou ruku.
Pomoc postiženým na Filipinách
Jak už jsem napsal ve svém úvodníku, postihl oblast Filipín tajfun, který měl za následek
devastaci rozsáhlých území a velikou tragédii pro obyvatele. Naše obec nevyhlašovala žádnou
sbírku, protože na obecní úrovni je její uspořádání spojeno s povinností založit speciální účet a
provést celou řadu administrativních opatření a kroků v souladu s legislativou. U nás v obci
organizovala finanční sbírku Farnost Bohuslavice. Do pokladničky v kostele bylo darováno 16.630,Kč, které odeslal duchovní správce p. Kazimír Buba na účet Charity ČR. Všem dárcům patří
zasloužené poděkování.
Pokud by chtěli pomoci ještě další spoluobčané, otevřela sbírku pro Filipíny Charita ČR, kde
lze poslat finanční dary na účet České spořitelny č. ú.: 55660022/0800, variabilní symbol 133.
Finanční dary je také možné zaslat online platební kartou nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS
CHARITA SVET na číslo 87 777; cena DMS je 30,- Kč. Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Všem
dárcům patří veliké poděkování.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Informace k placení záloh vodného a stočného v prosinci
Vyzýváme odběratelé vody z obecního vodovodu, kteří dosud neuhradili zálohu na vodné a
stočné v měsíci listopadu, že mají možnost zálohu uhradit v měsíci prosinci. Při platbě v hotovosti
na OÚ do 18. 12. 2013.
Platbu zálohy bankovním převodem na účet obce Bohuslavice č.ú.: 1847340339/0800 do 31.
12. 2013. Při platbě převodem je nutno uvést variabilní symbol, který je uveden na platebním
kalendáři. Při výpočtu zálohy se vycházelo z loňské spotřeby vody u jednotlivých odběrných míst.
Cena vodného pro rok 2013 je 14,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2013 je 3,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena za pronájem vodoměru je 80,- Kč vč. DPH.
Po skončení roku 2013, tj. začátkem ledna 2014 bude správce vodovodu p. Birtek odepisovat
stavy vodoměrů k 31. 12. 2013. Podle skutečné spotřeby bude provedeno vyúčtování s odečtením
zaplacených záloh, kdy buď vznikne přeplatek nebo nedoplatek.
A dobrá zpráva na závěr. Pro příští rok 2014 se ceny za odběr vody a vypouštění odpadních
vod nemění a zůstávají na úrovni roku 2013.
V roce 2014 se nebude měnit ani cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Jana Janošová, tel. 553659064
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Důležitá upozornění pro občany
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad Bohuslavice ve dnech 23. 12. 2013 až
1. 1. 2014 uzavřen.
Svoz popelnic v období svátků v obci: pátek 27. 12. 2013, sobota 4. 1. 2014. Poté pak vždy
v pátek jako obvykle.
Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem občanům a příznivcům za podporu v roce 2013 a do roku
2014 přeje hodně štěstí, spokojenosti a Božího požehnání.
Výbor SDH

Pozvání
Farnost Bohuslavice srdečně zve občany v neděli 15. 12. 2013 na adventní koncert pěveckého
sboru „Collegium Bonum“ z Opavy ve 14.00 hodin do kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích.
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Informace
nformace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské
Mate
škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
http://www.zsbohuslavice.cz/
Informace Základní školy a mateřské
mateř
školy Bohuslavice
Společné pečení
Deváťáci a seniorky z naší
Devá
obce si užili listopadové
páte
páteční
odpoledne
ve
škole, kdy společnými
spole
silami napekli pro všechny
žáky školy linecká srdíčka.
srdí
Naši školu určitě
ur
navštíví
Mikuláš, tak s přispěním Klubu rodičů
čů Bublina rozdá dětem
d
jak
napečené linecké, tak další
alší dobrůtky
tky a sladkosti. Ochotným seniorkám i členům
člen
KR Bublina moc
děkujeme za pomoc i příspěvek.
ěvek. Dě
Děti to určitě ocení.
Zpívá nám to…
Zvlášť čtyřem šikovným žačkám z 1. a 2. třídy
Zvláš
t
– Zuzce
Zední
Zedníčkové,
Klaudii Kudělové, Markétěě Prchal
Prchalové a Evě Ilkové,
které reprezentovaly školu na pěvecké
pěvecké soutěži
sout
„Hlučínský
slaví
slavíček.
Soutěže se zúčastnilo několik
ěkolik desítek zpěváčků
zp
z Hlučínska. Každá si vybrala svou oblíbenou písničku
písni
a tu pak
př publikem a tříčlennou
před
lennou porotou zazpívaly. Všem čtyřem se
zpívání moc povedlo. Navíc jsme získali jedno 1. místo v kategorii
zpě
zpěváčků
prvňáčků – a to si vybojovala Markéta Prchalová.
Moc gratulujeme!!!
Mgr. Gabriela Prchalová
Pozvání
Srdečně zveme všechny rodiče
če a ppřátele školy ve středu
edu 11. 12. do prostor ZŠ, kde budou děti
d
vystavovat své výrobky na vánoční
ční výstavce, bude se také soutěžit
sout
v pečení
čení perník
perníků a od 16 hod se
můžete občerstvit
erstvit ve stánku KR Bublina.
Bu
Opětt jsme se letos zapojili do celonárodní akce Česko zpívá koledy a máme rozsvícenou
hvězdičku na mapě ČR prostřednictvím
řednictvím registrace na stránkách www.ceskozpivakoledy.cz.
www.ceskozpivakoledy.cz Letos si
přijďte spolu se svými dětmi
ětmi zazpívat v 18 hod před hlavní vchod do ZŠ pět
pě známých koled. Texty
jsou otištěny v Deníku.
Srdečně
čně zvou žáci a učitelé ZŠ
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Ze života čtvrťáků a páťáků
V rámci stmelování kolektivu probíhají a i nadále budou probíhat ve 4. a 5. třídě odpolední
mimoškolní akce.
V září se uskutečnilo sportovní odpoledne s opékáním. Účast byla stoprocentní. Žáci si u
myslivecké chaty opekli párky, zazpívali písničky a poté si zahráli míčové hry. Domů odcházeli
spokojeně unaveni.
V měsíci říjnu jsme uspořádali „Kouzelnou noc ve škole“. V 16.00 hod. jsme se společně
vypravili na sběr šípků, jeřabin a žaludů, jelikož se naše škola zapojila do projektu „Šípkový
podzim“ pořádaný ZOO Ostrava. Tyto plody jsou určeny pro semenožravé ptáky. Nejvíce se však
děti těšily na večeři, kdy jsme si objednali pizzy z Restaurace Pod kostelem. Poté následovaly
společenské hry, při kterých jsme se velmi dobře bavili. Původně plánovaná večerka na 22.00 hod.
se rozplynula v nedohlednu. Celou akci jsme ukončili společnou snídaní ve školní cvičné kuchyni a
po ní následoval krutý nástup do pátečního vyučování.
Obě akce se setkaly s nebývalým ohlasem, proto jsme se rozhodly, že i nadále budeme
teambuildingové akce pro děti pořádat. V nejbližší době nás čeká návštěva večerního divadelního
představení v Divadle Jiřího Myrona a další.
Mgr. Irena Václavková, tř. uč. 5. třídy
Mgr. Bc. Michaela Václavková, tř. uč. 4. třídy
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Florbalové mistrovství Hlučínska
čínska Bolatice 2013
Dne 12. 11. 2013 proběhlo
ěhlo v hale Základní školy v Bolaticích Florbalové mistrovství
Hlučínska
ínska Bolatice 2013. Turnaje o velmi vysoké úrovni se účastnilo
ú astnilo celkem osm základních škol a
to Bohuslavice, Bolatice, Dolní Benešov, Štěpánkovice,
Št
Hlučín – Rovniny, Kobeřice
Kobe
Oldřišov a
Píšť. Naši školu reprezentovali: Víťa
Víť Benek,
k, Lukáš Dominik, Lukáš Freisler, Jakub Kuděla,
Kud
Ondřej
ej Mika, David Skroch, Jirka Sollich, Adam Gruň
Gru a Jirka Pašek.
Pašek Byly vytvořeny dvě
skupiny po 4 družstvech. Ve skupině se hrálo systémem každý s každým. Bohuslavice postoupili ze
skupiny z prvního místa se třemi
řemi výhrami a skórem 10 vst
vstřelených
elených branek a pouze 1 obdrženou. Ze
základní skupiny jsme tedy vyšli bez porážky. V semifinále v souboji s Kobeřicemi
Kobe
nám chybělo
trochu štěstí, prohráli jsme poměrem
ěrem 3:4. Což nás v celkovém pořadí
řadí odsunulo na 3. místo. Všichni
V
hráči získali bronzové medaile, Jakub Kuděla
Kud
navíc ocenění nejlepšího gólmana turnaje a do
školy putoval pohár a diplom.
Konečné pořadí:
1. Píšť
2. Kobeřice
3. Bohuslavice
4. Oldřišov
5. Hlučín – Rovniny
6. Bolatice
7. Dolní Benešov
8. Štěpánkovice
Všem členům týmu ZŠ Bohuslavice gratulujeme k medailovému umístění
umíst
a děkujeme za
bojovnost a dodržování pravidel Fair play.
Mgr. Bc. Michaela Václavková
Šípkový podzim
Naše škola se zapojila do 5. ročníku
roč
soutěže Šípkový
podzim, kterou vyhlašovala i v letošním roce ZOO
Ostrava. Jednalo se o sběr
ěr plodů (jeřabiny, žaludy a
šípky), které tvoříí základ jídelníč
jídelníčků mnohých obyvatel
zoologické zahrady. Především
edevším pro kopytníky, medvědy,
m
opice, prasata a plodožravé ptáky jsou tyto plody určeny.
ur
Žáci sbírali velmi pilněě a 2. listopadu u příležitosti
p
Haloweenu v ZOO Ostrava došlo k předání a vážení
nasbíraných plodů.. Naše škola tuto soutěž
sout
s velkým
náskokem vyhrála, a to s 254kg žaludů
žalu
a asi 30kg
usušených šípků a jeřabin.. Za svou píli a ochotu byli
nejlepší sběrači odměněni poukazem do lanového centra Tarzánie v Ráztoce.
Ráztoce Velký dík patří
především žákům 6. třídy Johance Kurkové, Štěpánu
Št pánu Slivkovi, Patricii Mainhardové a Pavlu
Steffkovi,, jelikož tito 4 žáci nasbírali více než ¾ celkového množstvíí plodů.
plodů Žáci měli radost nejen
z toho, že si užijí den plný zážitků v Tarzánii v Ráztoce, ale i z toho, že naplnili potravinové boxy
zvířátek
átek ze ZOO Ostrava. Už se těšíme na příští
p
ročník, že svéé skóre zase o něco
ně vylepšíme.
Mgr. Irena Václavková, Mgr. Bc. Michaela Václavková
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Zdravá pětka
V rámci zdravého životního stylu, ke které jsou žáci na
naší škole vedeni, proběhl
hl pro všechny program Zdravá
pětka. Tento vzdělávací
lávací program poskytuje
p
zcela zdarma
Nadační fond Albert. Vyučovací
čovací blok pro každou třídu
t
trval 2 hodiny. Téma pro žáky 1. stupně
stupn bylo „Škola
Zdravé Pětky“,, kdy se žáci seznámili s 5 zásadami
zdravého stravování, správným tvořením
tvo
jídelníčku,
pitným režimem, zásadami bezpečnosti
bez
potravin a
přípravou zdravé svačinky.
inky. Lektorka zajistila zdarma
všechny potraviny i pomůcky
ůcky potř
potřebné k výuce. Žáci 2. stupněě si udělali
ělali „Párty
„
se Zdravou
Pětkou“. V první části se dověděli
ě ěli spoustu užitečných
užite ných informací o konzumaci zdravých potravin a
poté si vlastnoručně připravili
ipravili pohošt
pohoštění
ní pro sebe i své kamarády. Nechyběly
Nechybě ani zásady hygieny a
správného stolování. Vše probíhalo soutěživou
sout živou formou, proto se tato akce setkala s obrovským
ohlasem.
Mgr. Irena Václavková
Canterburské povídky naživo
Dne 31.10. se žáci 8. a 9. tříd
ř zúčastnili,
častnili, v rámci netradiční
výuky, anglického divadelního představení
p
„The
Canterbury Tales“ anglického autora klasické literatury
Geoffreho Chaucera. V souboru 3 povídek, kde se prolínaly
minulost se současností, se řešily otázky následníka tr
trůnu,
láska i odvěké soupeření
ení mezi muži a ženami.
Představení
edstavení bylo nastudováno studenty jazykového
gymnázia O. Havlové v Ostravěě a bylo tak inspirací nejen
pro ty žáky, kteří se chtějí v anglickém jazyce zdokonalit a
lépe mu porozumět.
Halloweenská výstava
Je již tradicí, že se každoročně v naší škole koná
31. 10. výstava halloweenských dýní. Letos se
uskutečnil již 3. ročník
ník a opět byl úspěšný,
úsp
protože „ pumpkins“ vystavovalo 37 dětí.
d
Soutěž
jsme letos rozšířili
ili také o halloweenské nápady a
byli jsme překvapeni, co vše mohou děti
d i jejich
rodiče k tomuto svátku vymyslet a vyrobit. Sešlo
se 47. výrobků – obrázků,
ů, ozdob, dýní
vyrobených z různých materiálůů i sladkých dobrot
v podobě hřbitova čii rozpláclé dýně.
dýně Práce byly
vyhodnoceny a autoři odměněni.
Nejlepší nápady měli:: J. Kurková, N. Zlotá, M. a D. Tulisovi, L. Kubíková, M. a A. Herudkovy
Nejhezčí dýně: M. Herudková, V. Poštulka, L. Muczková, V. Birtek, E. Heiduczková, A.
Jarolímová
Návštěvníci Dne otevřených dveří
ří mohli všechny výrobky shlédnout v prostorách školy.
Mgr. Šárka Kupková

Stránka | 11

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 252

Prosinec 2013

PROJEKT STAGE 14
Žáci 7. třídy se také zapojili do Projektu Stage 14, kde vytvářeli návrh bytu. Nejlepší práce jsme
poslali do soutěže, která se uskuteční v červnu na Střední škole stavební v Opavě.
Ukázka: B. Lehnerová, H. Krištofová, J. Mlýnek, J. Ryška, M. Škrob

Mgr. Karla Poštulková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
I v letošním roce jsme se zapojili do výstavy
perníků tentokrát pod názvem NEBE,
PEKLO, RÁJ. S místní knihovnou jsme
začali
čali pe
pečením perníčků a to v pondělí 11. 11.
2013. S dětmi
d
jsme zpracovávali těsto,
sto, váleli
a vykrajovali různé
r
tvary. Nejoblíbenější
ější byli
čerti a tvary zvířátek.
zví
Během
hem týdne jsme
perníč
perníčky
nazdobili a připravili
ipravili na výstavu.
Moc děkuji
děkuji za krásnou spolupráci paní Marii
Mikové a hlavně
hlavn našim šikovným dětem.
Přednáška bojového umění
V tomto měsíci jsme měli
ěli ve školní družině
družin při tělovýchovné
činnosti krásnou přednášku
ednášku a ukázky bojového umění
um
JUDO. Náš
spolužák Václav Ryška chodí do kroužku již třetím
t
rokem a sám se
nám nabídl, že předvede,
edvede, co se již naučil a také naučí děti
jednoduché chvaty, kterými se mohou bránit. Tyto chvaty si pak
všechny děti vyzkoušely. Děkuji
ěkuji Vaškovi za velmi poutavou a
poučnou ukázku a těšíme
šíme se na další pokračování.
pokra
Karin Herudková
Heru
– vychovatelka ŠD
Akce v měsíci prosinci
5. 12. 2013

OÚ – Mikuláš s Oříšky
O

11. 12. 2013

ZŠ – vánoční
váno výstavka, Česko zpívá koledy

14. 12. 2013

KD okolí – Vánoční jarmark

15. 12. 2013

Kostel –adventní
–
koncert – sbor „Collegium Bonum“

24. 12. 2013

Živý betlém

25. 12. 2013

KD sál – Štěpánská zábava

26. 12. 2013

Kostel – koncert chrámového sboru, scholy
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Vyhodnocení podzimní části fotbalových soutěží
ŽÁCI
V žákovských soutěžích dochází již několik let k výraznému úbytku hráčů. Proto došlo k reorganizaci a naši
žáci začali hrát okresní přebor. Odchod hráčů do dorostu a vyšší úroveň soutěže se projevila ve výsledcích.
Přesto, že jsme uhráli pouze čtyři body za jedno vítězství a jednu remízu patří hráčům poděkování a uznání.

Okresní přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kozmice
Stěbořice
Raduň
Litultovice
Vávrovice
Větřkovice
Píšť
Kylešovice
Hať
Bohuslavice
Slavkov

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
7
7
6
6
5
4
2
2
1
0

0
1
1
1
1
1
1
2
0
1
3

1
2
2
3
3
4
5
6
8
8
7

56: 14
47: 24
37: 16
41: 13
25: 11
27: 31
22: 31
16: 27
21: 48
18: 45
8: 58

27
22
22
19
19
16
13
8
6
4
3

( 9)
( 7)
( 10)
( 4)
( 7)
( 1)
( -2)
( -7)
( -6)
(-14)
(-15)

DOROST
Dorostenci pokračovali na podzim ve výborných výkonech z minulé sezony a neustále bojovali o první
místo s družstvem Darkoviček. Ve výborném zápase však těsně prohráli. Druhou podzimní porážku přinesl
jen nevydařený výjezd „Barcelony“ do Těškovic. Ve zbývajících sedmi zápasech zvítězili a patří jim druhá
příčka.

Okresní soutěž
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Darkovičky
Bohuslavice
Bolatice
Darkovice
Velké Heraltice
Šilheřovice
Těškovice
Hněvošice
Píšť
Vřesina

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
6
5
4
4
3
3
1
1

0
0
0
0
2
0
1
1
0
0

0
2
3
4
3
5
5
5
8
8

60: 3
53: 12
47: 16
23: 32
27: 22
23: 45
22: 29
20: 31
18: 41
10: 72

27
21
18
15
14
12
10
10
3
3

( 12)
( 9)
( 6)
( 0)
( -4)
( 3)
( 1)
( -8)
(-12)
( -9)

MUŽI „A“
Mužstvo mužů „A“ skončilo v loňské sezoně na druhém místě. V letní přestupní sezoně bylo posíleno o
Martina Sebralu a brankáře Davida Juchelku. Proto jsme předpokládali, že i letos budeme atakovat čelo
tabulky. V první polovině soutěže tomu tak skutečně bylo a po domácím vítězství nad dosavadním vedoucím
mužstvem Ostrava – Jih jsme se posunuli na 1. místo. Pak však přišla šňůra tří vysokých porážek v řadě a
pokles do středu tabulky. Výborný poslední zápas a vítězství nad vedoucí Hrabovou nás vrátilo do první
poloviny tabulky. Naše mužstvo bylo vynikající na domácím trávníku, kde získalo 18 bodů za šest vítězství

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 252

Prosinec 2013

Stránka | 14

a pouze jednou bylo poraženo. Bilance na venkovních hřištích však byla velmi žalostná, získali jsme pouze
čtyři body za jedno vítězství a jednu remízu. Celkově lze říct, že výkony byly velmi nevyrovnané, což
odpovídá celkovému 5. místu po polovině soutěže.

I.B třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Darkovičky
Hrabová
Vřesina
FC Ostrava-Jih
Bohuslavice
Darkovice
Dolní Lhota
Šilheřovice
Velká Polom
Václavovice
Hať
Stará Bělá
Strahovice
Klimkovice

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

8
8
7
6
7
6
6
6
4
4
3
2
3
1

3
2
2
5
1
3
3
2
4
2
4
5
2
2

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

30: 17
32: 12
33: 15
26: 22
31: 29
30: 21
28: 19
22: 25
29: 30
22: 30
18: 23
25: 38
15: 29
16: 47

27
26
23
23
22
21
21
20
16
14
13
11
11
5

( 9)
( 8)
( 2)
( 2)
( 1)
( 3)
( 3)
( 2)
( -5)
( -4)
( -8)
(-10)
(-10)
(-13)

MUŽI „B“
Naše béčko mělo výborný vstup do soutěže, kdy se pohybovalo na prvních dvou příčkách tabulky.
V průběhu přišlo několik výpadků (Chlebičov), ale celkové umístění na velmi pěkném čtvrtém místě. Velmi
pozitivní je fakt, že do mužstva jsou zařazování mladí chlapci z dorostu (Tomáš Pudich, Jan Janoš, Jiří
Vitásek, Petr Cigán, Petr Štefek), a že patří k platným hráčům.

III. třída OS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bolatice "B"
Bělá
Sudice
Bohuslavice "B"
Chlebičov "B"
Budišovice
Oldřišov "B"
Komárov
Píšť "B"
Kozmice "B"
Štěpánkovice "B"
Dobroslavice
Strahovice "B"

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

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

1
2
2
1
3
3
2
3
3
3
2
4
3

1
3
3
5
4
4
5
5
5
6
7
6
8

45: 18
51: 30
37: 19
22: 29
31: 20
27: 22
27: 28
30: 38
21: 32
27: 37
26: 38
22: 37
11: 29

31
23
23
19
18
18
17
15
15
12
11
10
6

( 16)
( 8)
( 2)
( 1)
( 3)
( 3)
( -4)
( -6)
( -3)
( -9)
( -7)
( -8)
(-12)

Závěrem chci poděkovat všem trenérům a vedoucím družstev za obětavou a mnohdy
nedoceněnou práci, Aloisi Robenkovi a Luboši Škrobovi u žáků, Petru Janošovi a Vítu Liškovi u
dorostu a Leo Mochovi, Danku Buhlovi a Tomáši Liškovi u mužů.
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SPORTOVNÍ KLUB BOHUSLAVICE
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a to je čas hodnocení. Se sportovními výsledky jste seznámeni na jiném místě a
já se pokusím zhodnotit další činnost.
První akce roku 2013 skončila bohužel nezdarem, byl to připravovaný společenský ples, který
jsme museli pro nezájem odvolat. Proto ani v roce 2014 nebudeme ples pořádat, ale zaměříme se na
2 – 3 letní akce v našem areálu (stavba máje, kácení máje atp.), kde využijeme již dokončenou
zastřešenou terasu s „grilcentrem“.
V sobotu 2. 3. 2013 se v restauraci Kasino uskutečnila výroční valná hromada. Zúčastnilo se asi
55 členů. Předseda klubu pan Vilém Kocián přednesl zprávu o činnosti za rok 2012, přítomní trenéři
krátce zhodnotili výsledky svých mužstev za uplynulý rok a Pavel Dominik přečetl zprávu o
hospodaření. Po dvou letech činnosti končilo funkční období stávajícímu výboru. Jsme rádi, že do
nového výboru se přihlásilo 11 členů, kteří byli zvoleni na další dva roky.
V jarních a letních měsících se opět rozeběhly práce na dokončení terasy. Byl vybudován
zastřešený gril s udírnou, kde byla také zavedena voda a elektřina. Obě stavby byly opatřeny novou
krytinou. Koncem léta byla stavba dokončena a začala se využívat. Věřím, že toto dílo bude dlouho
sloužit široké veřejnosti při sportovních i kulturních akcích. Všem, kteří se podíleli na této stavbě
patří velký dík.
Po konci sezony a tradičním ukončení, které se konalo v Kasině za hojné účasti hráčů obou
mužstev se nám podařilo zorganizovat a uskutečnit společný kulturněozdravný zájezd do Vídně a na
jižní Moravu. Zúčastnilo se 44 osob – hráči, funkcionáři a členové SK s manželkami a přítelkyněmi.
Je třeba dodat, že poslední zájezd plně organizovaný a zajištěný SK se konal před 23 lety.
V závěru roku připravujeme tradiční sportovní turnaje v nohejbalu – 26. 12. 2013 v tělocvičně
školy a ve stolním tenisu – v pondělí 30. 12. 2013 opět v sále KD. Na obě akce jste srdečně zváni.
Vážení spoluobčané,
přijměte přání ke klidnému a spokojenému prožití adventní doby a vánočních svátků. Do
nového roku Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody. Naším hráčům pak navíc i
sportovní úspěchy.
Za výbor SK Mgr. Pavel Dominik

Úspěch Patrika Klose na turnaji v Maďarsku
Na začátku listopadu se Patrik jako člen české reprezentace zúčastnil mezinárodního turnaje
Hungarian Junior and Cadet Open v maďarském městě Shombathely. V juniorské kategorii se stále
ještě rozkoukává, a tak žádných větších úspěchů nedosáhl. Zato v kategorii kadetů opět dokázal
urvat medaili. Společně se spoluhráčem Martinkem potvrdili, že společně tvoří jeden z nejlepších
evropských kadetských týmů současnosti. Vybojovali bronz, když je po spanilé jízdě, kdy dokázali
vyřadit dokonce nasazené jedničky z USA, zastavili až v semifinále asijští soupeři ze Singapuru. V
kategorii jednotlivců se Patrik dokázal probojovat mezi 32 nejlepších hráčů.
Po návratu do České republiky na něj čekala další těžká zkouška v podobě třetího bodovacího
turnaje juniorů. A Patrik potvrdil vzrůstající formu, když se probojoval až do finále a připsal si tak
první velký juniorský úspěch v podobě druhého místa.
Pavel Klos

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 252

Prosinec 2013

Stránka | 16

Mistrovství světa
sv
mládeže v šachu
Mistrovství světa
sv mládeže v šachu bude v letošním
roce hostit ve dnech 17. - 29. prosince město AlAin ve Spojených arabských emirátech. Každou
zemi má právo reprezentovat ten nejlepší ve své
věkové
ěkové kategorii. Barvy České republiky bude
mezi osmnáctiletými chlapci hájit bohuslavický šachový FIDE mistr
Tadeáš Kriebel. Po Turecku, Řecku, Brazílii a Slovinsku je to Krieblova
již pátá destinace do které zavítá, aby bojoval o co nejlepší umístění
umíst
ve
světovém žebříčku
ku mladých šachistů.
šachist
Prosincovým mistrovstvím tak
zakončuje
uje mládežnickou kariéru a přesouvá
př
se do kategorie dorostenecké.
A protože se jedná o islámskou zemi, tak pořadatelé
po
ve stanovách
k turnaji uvádějí, že v případě
ř
ě „salátu“ (arabsky ة
) tedy modlitby,
budou partie přerušovány
erušovány do vykonání povinné denní modlitby
muslima….
Informace a představení
edstavení místa konání lze nalézt
zt na webových stránkách:
http://www.youtube.com/watch?v=C343zsIYEUw&feature=youtu.be
Startovní listinu B18 na:
http://www.worldyouth2013.com/playerlist/category/8
Leo Vitásek

www.kominy-bocek.webnode.cz
bocek.webnode.cz
tel: 602 575 424, 775 710 806
dalibor.kominy@volny.cz
oválné vložky
stavební práce
komínové vložky
třísložkové komíny
svařování nerez oceli
opravy komínových hlav
stavby a rekonstrukce komínů
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Náboženský život – Svátost Křtu
Svátost Křtu
První svátostí, kterou člověk může přijmout je křest. Je to vstupní brána k životu s Bohem a brána,
která otvírá přístup k ostatním svátostem. Křest ustanovil Ježíš Kristus, když svěřil apoštolům toto
poslání: „jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28 11-20).
Výraz „křest“ (babtizma) znamená ponoření do vody. Ten, který je křtěn je ponořen skrze vodu do
Ježíšovy smrti a tak jako Ježíš byl vzkříšen, křtěnec se rodí k novému životu.
Co nám dává svátost křtu?
1. Odpuštění všech hříchů včetně hříchu dědičného. Křtěnec se stává Božím dítětem.
2. Vtiskuje do duše člověka nezrušitelné znamení, že náleží Kristu.
3. Stává se křesťanem.
4. Je včleněn do církve, ve které je pokřtěn.
Jaké jsou závazné (pro celou církev) požadavky pro přijetí křtu podle církevního práva?
Podmínkou pro přijetí svátosti křtu je víra, která se projevuje skutky. Pokud chce křest příjmout
dospělý člověk, předchází mu roční katechetická příprava, během které je křtěnec seznamován
s katolickou vírou, společně s knězem se modlí a účastní života v církvi. Po tomto období veřejně
vyzná svou víru a může přijmout křest. Malé dětí je možno křtít pod podmínkou víry jejich rodičů,
která je spojena se životem podle desatera. Tam patří např. pravidelná modlitba, účast na nedělních
bohoslužbách, život ve svátosti manželství atd. Křtu dítěte předchází společné přípravy a modlitby
rodičů a kmotrů na faře. Ty můžou trvat různě dlouho a liší se v závislosti na skutečném životě
z víry rodičů. Je na faráři dané farnosti, aby posoudil, zda jsou všechny podmínky splněny. Pokud
rodiče nevěří, nebo jejich víra je „mrtvá“ a chybí naděje, že své děti budou vychovávat podle
křesťanských zásad, křest se odloží. Dítě ho může přijmout v pozdějším věku např. u 1. sv. přijímání
nebo později.
Kde je možno přijmout křest?
Místem křtu je farní kostel (případně filiální kostel) v místě trvalého bydliště křtěnce. Pokud by
rodiče chtěli z vážného důvodu křest v jiné farnosti, musí požádat faráře své farnosti o propuštění do
jiné farnosti. Místní farář zhodnotí, zda jsou splněny podmínky ke křtu a následně propuštění udělí,
anebo neudělí.
Kdo může být kmotrem?
Osoba starší 16 let, věřící, svou víru praktikující a biřmovaná. Může to být jedna osoba (muž nebo
žena), anebo dvě osoby (muž a žena). Kmotři nemusí být ke křtěnci nebo k sobě navzájem
v příbuzenském vztahu.
Svátost křtu je velký dar od Boha. Na druhou stranu je to také velký závazek. Kéž si dokážeme stále
více uvědomovat důležitost tohoto daru a prožívat ho s vděčnosti Bohu. Doba adventní a následně
vánoční nám může znovu přiblížit onu úžasnou pravdu, že Bůh se stal člověkem, abychom se my
mohli stát Božími dětmi. Pokojnou dobu adventní, požehnané svátky vánoční a radost z opravdově
prožívané víry vám přeje a vyprošuje o. Kazimír.
P. Kazimír Buba, farář
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Společenská kronika:
Společ
naši jubilanti v měsíci prosinci 2013
Kocur Karel
Moslerová Helena
Halecký Valter
Pecháčová Anděla
Cyrusová Lucie
Veverka Josef
Kozáková Alžběta

Tkačíková
číková Alena
Kociánová Adéla
Heisigová Anna
Závadská Dorota
Scheffczik Petr
Kotzurová Adéla
Miketa Josef

Všem jmenovaným jubilantům
jubilant
co nejsrdečněji blahopřejeme.
blahop
Karla Krupová

Informace občanům
ob ům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:

553 659 075
553 659 064
Pondě středa:
Pondělí,
7:00 – 11:30 hod.
12:30 – 17:00 hod.

Internetové stránky obce:
www.bohuslaviceuhlucina.cz
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.
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č MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad
úř Bohuslavice pro občany
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bezplatně.
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ěrka př
příštího čísla
ísla Zpravodaje je 25. prosince 2013.
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Od srpna roku 2010 provozujeme na našich webových stránkách
www.shop.obkladypasek.cz
internetový obchod zabývající se prodejem obkladů,
obkladů, dlažeb, mozaiky,
přírodního kamene a stavební chemie.
Náš e-shop
shop je stále rozšiřován
rozši ován o další nové a zajímavé produkty.
V případě,
ě, že si nebudete jisti svým výb
výběrem
rem na webu a nesta
nestačí Vám
pouhá fotografie produktu, je pro Vás k dispozici
NOVÁ VZORKOVÁ PRODEJNA,
PRODEJNA
kde si veškerý nabízený sortiment můžete
m
prohlédnout, případně
řípadně i zapůjčit.
Kde:

Kdy:

RD manželůů Paškových

Kdykoli po telefonické domluvě
domluv

Lesní 440

Tel.: 737 750 815

74719 Bohuslavice

Pašková Renáta

REALIZACE:
Pašek Lukáš
www.obkladypasek.cz
Tel. 604 567 992

Prosinec 2013

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 252

Stránka | 20

Obec Bohuslavice, ZŠ a MŠ Bohuslavice a spolky v obci
Vás srdečně zvou na

v sobotu 14. prosince 2013
v 15.00 hodin
Program: 16.00 hod. vystoupení dětí ze ZŠ Bohuslavice
16.30 hod. slavnostní křest knihy „Dějiny obce Bohuslavice“
s vystoupením folklorního souboru Vlašanky
17.00 hod. vystoupení členů rodiny Borovičkových
výstava fotokronik s video prezentací fotek
Ve stáncích na prostranství před KD: domácí zabíjačka, včelí výrobky,
medovina, teplá hruška, placky, svařené víno, tatarák, a mnoho dalšího

