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Vážení spoluobčané,
počasí v květnu bylo opravdu velmi proměnlivé,
první polovina byla chladnější a nechyběly ani
srážky. V úterý 9. přišla dokonce sněhová přeháňka,
která byla předzvěstí ranního mrazíku následujícího
dne. Naopak nejtepleji bylo v pátek 19., kdy teplota
překročila třicítku, aby hned následující den klesla o
polovinu. Závěr měsíce byl tropický a přišla i
bouřka, která však u nás naštěstí nenapáchala žádné
škody.
V měsíci květnu se naplno rozvine společenská a
kulturní činnost v obci. Nejinak tomu bylo i letos.
První neděli jsme položili pamětní kytice
k pomníkům a připojili vzpomínku a modlitbu
obětem 2. světové války. Volné pondělí využili
hasiči a zorganizovali soutěž hasičské ligy mládeže,
které se zúčastnilo téměř třicet družstev. Následující
víkend patřil maminkám, které oslavily svůj svátek.
Na pěkném vystoupení v kulturním domě se
podílely děti ze základní školy. V sobotu předtím
uspořádal volejbalový oddíl na školním hřišti turnaj
pro příznivce z okolí. Další neděle patřila dětem,
které přistoupily k prvnímu svatému přijímání.
Poslední květnový víkend uspořádaly členky klubu
paličkované krajky výstavu „Rok v krajce“. Každý,
kdo se zúčastnil páteční vernisáže nebo navštívil
obecní sál jiný den, žasl nad dovedností a
nápaditostí s jakou byla jemná a krásná díla
vytvořena.
Rada obce na svém pravidelném zasedání
projednala probíhající a připravované investiční
akce. Na Špakovském rybníce se dokončilo
bagrování sedimentu a vybudovalo se baštování
z borovicové kulatiny. Začalo se také s opravou
břehů kamenivem. Po pomalejším rozjezdu
pokračují práce podle plánu. V obecních bytech se
vyměnily okna, je hotovo topení, voda a odpady,
rozvody elektřiny a vnitřní omítky.
V červnu se zahájí práce na víceúčelovém hřišti.
Firma Sportovní podlahy Zlín položí umělý povrch.
Mantinely a osvětlení bude vybudováno svépomocí.
Oprava kanalizace na Školní začne rozšířením tří
kanalizačních
šachet. V soutěži o opravu povrchu
[Zadejte text.]
zvítězila firma Swietelsky a kanalizaci bude
opravovat stejně jako v minulých letech firma
Wombat.

BOHUSLAVICE

V obecních bytech se v červnu dokončí obklady a
dlažby, položí podlahy a provede fasáda. Dětská
hřiště u točny, kulturního domu a obecního úřadu
budou doplněna o nová pružinová houpadla.
Červen bude bohatý i na společenské akce. Už na
pátek 2. se připravuje na zahradě mateřské školy
Den dětí pro předškoláky a o týden později oslaví
svůj svátek také žáci školy. Následující sobotu
bude vysvěcena kaplička Sv. Huberta na
Kozmické ulici. Děkuji našemu občanu za
nezištné vybudování a vybavení této stavby. Dík
Vašku. Po procesí se na zahradě fary bude konat
společné posezení. Následující den oslavíme
odpust, slavnost Nejsvětější Trojice. Další neděli
se bude konat průvod Božího těla a na odpoledne
chystají hasiči závody v požárním útoku spojené
se slavností. Na poslední červnovou sobotu jsme
pozváni do Závažné Poruby, kde místní hasiči
oslaví 90. výročí svého založení.
Na červen se těší také všichni školáci, studenti a
učitelé. Blíží se konec školního roku, a hlavně
začátek prázdnin. Přeju Vám hodně sil a štěstí při
vzájemných konečných soubojích. S letošními
deváťáky se slavnostně rozloučíme na obecním
úřadě poslední čtvrtek v červnu.
Koncem
měsíce
se
uskuteční
zasedání
zastupitelstva obce, které zhodnotí práce v prvním
pololetí a naplánuje činnost na další období.
Kdosi řekl, že nejkrásnější období roku je mezi
dvěma Jany, Janem Nepomuckým a Janem
Křtitelem. Věřme, že tomu tak bude i letos a
prožijme toto období v radosti a pokoji.
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Z jednání rady obce Bohuslavice
30. zasedání rady, středa 17. 5. 2017
Rada obce Bohuslavice bere na vědomí:
Informace o projektu „Pošta Partner“ v Bohuslavicích.
Informace o zajištění dopravní obslužnosti od roku 2018.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 04/2017. Výběr daní za I - IV. 2017.
Postup prací na Revitalizaci Špakovského rybníka.
Aktuální informace o stavbě obecních bytů.
Víceúčelové sportovní hřiště informace o přípravných pracích.
Informace o přípravě opravy kanalizace a povrchu na ulici Školní.
Zaměření chodníků v obci.
Bezpečnost v dopravě v obci Bohuslavice.
Podání žádosti na CAS pro SDH na rok 2018.
Aktuální stav jednání o parcele p. č. 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Převod parcel z SPÚ do vlastnictví obce Bohuslavice.
Informace o zájezdu do Závažné Poruby na Slovensku.
Informace o chystaných kulturních akcích.
Rada obce schválila:
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-8011097/1 Bohuslavice, Sluneční, Fichna,
rozš. kNN.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu: Bohuslavic, 476/4, Bindač, rozšíření kNN IV-12-8013598/2, Lesní
Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 mezi obcí Bohuslavice a
ARRIVA MORAVA a. s. Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 04/2017.
Cenovou nabídku na vypracování studie „Cyklostezka Bohuslavice Dolní Benešov“.
Přijetí 15 brigádníků na období prázdnin k čištění potoka.
Vypsání výběrového řízení na pronájem bytu Bohuslavice, Poštovní 114 od 1. 7. 2017.
Přijetí 2 pracovníků v rámci Veřejně prospěšných prací od 1. 7. 2017.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01- 04/2017.
Podmínky prodeje traktorové sekačky.
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Svoz velkoobjemového odpadu
Zástupci firmy OZO Ostrava s.r.o. budou v naší obci odebírat velkoobjemový a nebezpečný odpad v
sobotu 10. 6. 2017 v době od 8.00 do 12.00 hodin na parkovišti u kulturního domu.
Prodej traktorové sekačky
Obec Bohuslavice schválila podmínky prodeje staré traktorové sekačky. Sekačka byla zakoupena
v roce 2001. Zájemci si mohou stroj prohlédnout po předchozí domluvě. Nabídky budou přijímány
na obecním úřadě do 20. června 2017 v zalepené obálce s nápisem „Sekačka 2017“. Vyhodnocení
nabídek bude do 25. června. Potom bude vítězný zájemce vyzván k podpisu kupní smlouvy.
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Pronájem obecního bytu
Rada obce vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního bytu na ulici Poštovní č. p. 114
(Kilovňa). Bližší informace najdete na webových stránkách a u pracovníků obecního úřadu.

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
Matematická olympiáda
Jako každý rok se žáci 5. - 9. třídy zúčastnili matematické olympiády. Nejprve ve škole řešili
příklady ze školního kola. Příklady byly zaměřeny na schopnosti logického úsudku. Úlohy
vyžadovaly spíše elegantní a originální myšlenky a celé postupy řešení. Do okresního kola se
probojovali tito žáci - David Kubík z 9. třídy, Leontýna Holečková z 8. třídy, Aneta Szturzová a
Mikuláš Černý ze 6. třídy. Do Opavy nakonec nejela Aneta Szturzová, která onemocněla. Děkujeme
žákům za vzornou reprezentaci školy.
V naší škole také proběhlo školní kolo Pyhtagoriády (6. - 8. třída).
Mgr. Karla Poštulková
Finále soutěže Rozpočti si to!
V pondělí 22. května 2017 se na Základní škole Vodičkova v Praze setkalo dvanáct nejlepších týmů,
které se zúčastnily letošní celorepublikové hry Rozpočti si to! Jednalo se o žáky z druhého stupně
základních škol.
Členky našeho týmu „MANY-MANY“ ve složení
Marie Herudková, Klára Dostálová, Petra Křístková
a Ester Heidutzková, jely do Prahy, kde
rezprezentovaly naši školu. Soutěž probíhala od října
2016 do května 2017. Po celou dobu online soutěže
získávaly „chechtáky“ za splněné povinné i
bonusové úkoly. Během soutěže se naučily
základům finanční gramotnosti, jaké jsou položky
rodinného rozpočtu a jak ho sestavovat, jak lze
vydělávat peníze, jaké jsou základní finanční
produkty a jak se vzdělávat finančně.
A právě při osobním setkání v Praze mohly svůj zisk
navýšit o dalších 333 chechtáků, které udělovala tříčlenná porota za další úkol.
Úkolem bylo vyjádřit vybraným způsobem během patnácti minut, co týmům účast v soutěži
přinesla. Náš tým předvedl krátkou prezentaci v Prezi.
Všechny týmy si vedly výborně, a tak si mohly v Rosťově obchodu nakoupit velmi zajímavé ceny,
mezi nimiž byly například společenské hry od společnosti Mindok, konvičky na čaj od DM
Drogerie, či vstupenky do Botanické zahrady, muzea Grévin nebo do IQ Parku a IQ Landie a
spoustu dalších cen. Děkuji touto cestou Karin Herudkové, která doprovodila tým na finále v Praze
a Bc. Tomáši Hromčíkovi, který pomohl s úkoly v soutěži.
Za tým Many-Many Mgr. Karla Poštulková
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Výlet do Dolních Vítkovic
Žáci ZŠ za odměnu za sběr papíru jeli v úterý 16. 5. 2017
do Dolních Vítkovic. Ve Světě techniky se zúčastnili akce
„Barvy, světlo, stín“ kde se dozvěděli, co je duha a bouřka.
Poté si vyrobili vlastní lžičku z oceli. Ve Světě techniky si
na vlastní kůži mohli vyzkoušet fungování lidského těla a
poznávali Svět civilizace prostřednictvím zábavy a hry. Na
závěr zhlédli přírodopisný film v 3D kině. Výlet se všem
líbil a všichni si ho užili.
Mgr. Karla Poštulková

Mateřská škola
Seniorky ve školce
V úterý 23. 5. navštívily školku naše milé
seniorky. V každé třídě se jim děti
představily a ukázaly část vystoupení, které
měly připravené pro maminky. Seniorky
vždy odměnily děti velkým potleskem.
V některých třídách si dokonce i děti se
seniorkami zatancovaly a zazpívaly známé
písničky. Ve třídě Předškoláků bylo pro
seniorky nachystané malé občerstvení a
spolu s dětmi si vyrobily krásný náramek
na památku. Děti byly z této návštěvy
velmi nadšené. Chtěly bychom touto cestou
poděkovat seniorkám za to, že si udělaly čas a přišly mezi nás. Strávili jsme spolu moc pěkné
dopoledne.
Kolektiv MŠ
Návštěva zvířátek
Ve středu 17. 5. si třída Předškoláků a
Broučků vyšla na procházku na farmu
manželů Halfarových. Děti se vždy na tuhle
návštěvu těší, protože si můžeme zvířátka
prohlédnout zblízka a dokonce můžeme
zvířátka krmit usušeným pečivem. Na farmě
nás vždy velice pěkně přivítají. Tentokrát
jsme mohli vidět kozy i jejich kůzlátka,
ovečky s jehňátky, králíčky, morčátka, velice
zajímavý druh slepic a dokonce i malinké
koťátko.
Moc
děkujeme
manželům
Halfarovým za jejich vstřícnost a ochotu nám zvířátka ukázat.
Kolektiv MŠ
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Děti a hudba

Navštívila nás paní učitelka ze ZUŠ Hlučín V. Stoklasová,
která nás seznámila s jinými alternativami orffových nástrojů.
Pod její taktovkou, jsme se stali skvělým orchestrem i
kapelníky.

Výlet do Jojo parku
Dne 26. 4. se mladší děti naší mateřské školy – ze tříd Motýlci
a Včeličky vydaly na výlet do Ostravského Jojo parku. Čekalo
nás dopoledne plné zábavy a atrakcí. Cesta autobusem proběhla
v pořádku, děti si prozpěvovaly a těšily se na skvělé zážitky. Po
příjezdu na místo jsme si dali svačinku a mohla začít velká
zábava. Děti si zaskákaly na skákacím hradu, prolézaly se v
obřím labyrintu plném překážek, koupaly se v bazénku s míčky,
zajezdily si ve šlapacích autech a naučily se něco nového v
didaktické herně. Hladoví a unavení jsme se vrátili zpátky do
školky, kde na náš čekal výborný oběd a maminky, kterým děti
radostně vyprávěly zážitky z výletu.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Jaro jsme ve školní družince přivítali
výrobky, kterými jsme si vyzdobili své
domovy i naší školu. Byli jsme se podívat
na výstavu mazlíčků, která se konala v naší
škole. Některé naše děti tak také
vystavovaly své mazlíčky a ty jsme pak
měli v družince. Zde jsme měli více
prostoru na pohlazení mazlíčka a povídání
si, co takový mazlíček potřebuje, jak se o
něho správně starat.

Maminkám na svátek jsme vyrobili z lásky něco pro potěchu jejich srdíček a zároveň poděkování za
to, jak se o nás starají, pečují o nás a mají nás bezmezně rády.
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Za odměnu jsme jeli na výlet a to tradičně
do
našeho
oblíbeného
Landeku
v Petřkovicích. Děti si zde prošly areál,
sfárali jsme do dolu a prošli si
záchranářským trenažérem. Nesměla chybět
ani projížďka vláčkem.

Toto

krásné

období

jsme

zakončili

návštěvou paličkované výstavy v našem
Obecním domě. Děti obdivovaly nádheru a
jemnost paličkované krajky a hned se hlásily
do kroužku paličkování. Paní Hamplová je ráda
přivítá pod svá křídla, ale až od 4. třídy. Děkuji
paní Hamplové za krásnou komentovanou
prohlídku a názornou ukázku paličkování,
kterou předvedly žákyně naší školy.
Teď už se těšíme na léto a poslední školní
měsíc, který strávíme spolu v naší družince.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková

Sport
SK Bohuslavice
A První mužstvo je stále poslední
a po dvou letech sestupuje do I. B třídy

Dorost je v tabulce okresního přeboru
na 5. místě

Krásné Loučky – Bohuslavice
Jakubčovice – Bohuslavice
Bohuslavice – Oldřišov
Kravaře - Bohuslavice

Bohuslavice – Litultovice
Vávrovice – Bohuslavice
Bohuslavice – Vřesina
Bohuslavice – Slavkov

5:0
5:1
1:4
4:1

B V současné době je na 4. místě
Bohuslavice – Darkovice B
Oldřišov B – Bohuslavice
Bohuslavice – Štěpánkovice B
Hať B – Bohuslavice

3:3
1:5
8:0
8:2

Žáci
5:2
7:4
0:2
0:4

Štítina – Bohuslavice
Bohuslavice – Háj ve Slezsku
Oldřišov – Bohuslavice
Bohuslavice – Štěpánkovice
Dobroslavice – Bohuslavice

1:3
0:4
12 : 0
2:5
5:4
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Volejbalový turnaj
V sobotu dne 13. 5. 2017 proběhl na školním víceúčelovém hřišti v Bohuslavicích tradiční
volejbalový turnaj smíšených družstev. Letos se již pořádal jeho 9. ročník. Turnaje se zúčastnilo 6
družstev: 3 týmy vytvořili hráči z Bohuslavic s pracovními názvy PEOS, Staré pecky a Mimoni,
další týmy byly z Chuchelné, Dolního Benešova a Spálova. Po pátečním dešti se počasí umoudřilo a
po celý turnaj nás provázelo pěkné počasí, které je vždy předpokladem úspěšného průběhu turnaje.
Hrálo se v jedné skupině systémem každý
s každým na dva hrané sety do 25 bodů.
Šťastným vítězem se díky lepšímu poměrů
setů stalo družstvo Rebelů z Dolního
Benešova. Na druhém a třetím místě se
umístila družstva domácí v pořadí PEOS a
Staré pecky. Krédem celého dne byla dobrá
nálada a radost ze hry, což se podařilo
naplnit. Všechny týmy byly s organizací i
občerstvením po celou dobu turnaje
spokojeny. Poděkování patří škole za
vstřícný přístup a obci za poskytnuté
reklamní předměty pro ocenění nejlepších
týmů.
Za volejbalový klub, MVDr. Martin Ostárek
Hasiči Bohuslavice informují
Vážení občané, navazuji na článek v minulém Zpravodaji, kde vám chci přiblížit činnost soutěžních
družstev v měsíci květnu.
Po zdárném vykročení do sezony NHHL, kde se družstvo mužů a žen umístilo na stupních vítězů,
došlo ke stagnaci a další kola již neměla tak velký úspěch. Vše se ale napravilo na okrskovém kole
v Dolním Benešově, kdy obě družstva obsadila první místa a tím si vybojovala postup na okresní
kolo v Opavě, které se konalo v sobotu 27. 5. 2017. I když této soutěži předcházela noční soutěž
v Darkovicích, všichni se ráno shromáždili na hasičské zbrojnici a s dobrou náladou odjeli do Opavy
poměřit svou dovednost s dalšími postoupenými družstvy okresu Opava.
Na okresní kolo byli také delegování rozhodčí z našeho sboru a to p. Zajíček David, Lasák Robert a
člen zásahové jednotky Gazda Pavel.
Jak to vše dopadlo??
Po malých problémech s registraci na začátku soutěže by se dalo konstatovat, že umístění u mužů
bylo pod míru očekávání a u žen nad míru očekávání.
Na okresním kole jsou zařazeny tyto soutěžní disciplíny: 100 m překážek, které absolvují 4 členky
družstva, 4 x 100 m překážek, zde se jedná o štafetu a požární útok s vodou. Zájemci se mohou blíže
s náplní těchto disciplín seznámit na webových stránkách dh.cz v sekci požární sport-pravidla
požárního sportu.
Muži, vzhledem ke zranění člena družstva Davida Paška na nočním kole, museli své družstvo
doplnit o dalšího člena z cizího sboru a zde bylo vidět, že i taková to malá změna může způsobit
rozhození celého sehraného družstva. Všechny disciplíny byly sice absolvovány, ale v celkovém
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hodnocení se umístili na 6. místě. Toto umístění bylo také způsobeno účasti velmi silných
konkurenčních družstev, která jsou již v těchto soutěžích zběhlá.
Ženy příjemně překvapily. I když v prvé řadě byla jejich myšlenkou účast a získání případných
zkušeností do dalších obdobných soutěží, vše se na konec soutěže vyvinulo nad očekávání výborně.
Dalo by se říct, že i 2 tréninky, které absolvovaly na hasičském sportovišti v Kobeřicích, měly své
plody. V celkovém hodnocení okresního kola se umístily na 2. místě za silně favorizovaným
družstvem žen z Těškovic.
V odpoledních hodinách navazovala další soutěž a to v požárním útoku „Super pohár starosty OSH
Opava“, a této části soutěže se mohla zúčastnit všechna soutěžní družstva mužů a žen
registrovaných v okrese Opava, která nepostoupila na okresní kolo. I zde se ženám zadařilo a
obsadily 2. místo, za družstvem žen ze Závady. Za tato umístění si dovezly hodnotné ocenění.
Soutěže TFA jsou již také rozjeté a samozřejmě jsme rádi za umístění reprezentanta v tomto sportu
Davida Paška. Nejenom on přispívá na propagaci sboru a obce v těchto soutěžích. Do bojů se také
zapojil Ing. Adam Ryš a Nikola Steffek, kteří nejsou jenom doplňkem soutěžících na soutěžích,
kterých se účastní, ale taktéž se již zapsali do podvědomí soupeřů, že je nutno s nimi počítat. Nikola
obsadila první místo v poslední soutěží v Petřvaldu a Adam taktéž ve své kategorií již utržil nějaké
vítězství.
Nemůžu ponechat stranou i naše mladé hasiče. Sezonu sice začali úspěšně, ale v průběhu dalších
soutěží došlo k odchodu některých soutěžících z družstva před samotnou soutěží, což muselo být
narychlo doplněno jinými závodníky. Také u nás se konalo jedno kolo soutěže mladých hasičů,
výsledky sice nebyly nic moc, ale v následujícím kole se vše spravilo a obsadili 1. místo a tím
přidali do tabulky hodnocení cenné body.
Všem soutěžním družstvům i jednotlivcům držíme palce, ať se umísťují na horních příčkách a celou
soutěžní sezonu zdolají bez zranění (což asi již nebude) a dobře reprezentují sbor i Obec
Bohuslavice.
Ještě bych chtěl
poděkovat
trenérům,
vedoucím
družstev a všem,
kteří se okolo
těchto
soutěží
točí, za jejich
ochotu věnovat
svůj volný čas
těmto soutěžícím
a
býti
nápomocní jak
dobrou
radou,
tak i osobním
příkladem.
Také bych velice
kladně hodnotil
podporu výboru
SDH a Obce
Bohuslavice.
Za SDH Bohuslavice, Robert Lasák
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Zájezd do Polska
Spolek zahrádkářů uspořádal v měsíci květnu zájezd do Polska, kde jsme navštívili v městě Gliwice
palmové skleníky, akvária ryb, a poté jsme zavítali do zahradnictví Žurek, kde si mnozí zakoupili
zahradní doplňky, stromky, květiny a interiérové doplňky. Děkuji za organizaci K. Ostárkovi, J.
Herudkovi, A. Režné a firmě MAXNER za dopravu.
Spolek zahrádkářů
Ohlédnutí za výstavou „Rok v krajce“
Klub paličkované krajky, který pracuje při OÚ Bohuslavice, si připravil ve dnech 26. 5. – 1. 6. 2017
v překrásných prostorách obřadní síně výstavu paličkované krajky s názvem Rok v krajce.
Vystavovalo 11 členek tohoto klubu a 6 žáků 4. – 6. třídy ZŠ. Jak se jim to podařilo, jste mohli
zhodnotit při návštěvě této akce.
A co jste mohli vidět? Jak už napovídá název výstavy, snažily se autorky zachytit celý rok. Jeho šíři,
hloubku, sled stále se opakujících, ale stále jiných událostí. Tu nepřebernou bohatost dějů, pohybů
v kruhu nebo spíše po spirále. Byla to pro ně výzva, zachytit proměny roku do krajky. Mohli jste
vidět např. čtvero ročních období, 12 měsíců, zvěrokruh, měnící se barevnost ročních období,
zvyky, tradice, jako např. Velikonoce, Vánoce….
Spokojenost byla na obou stranách, jak návštěvníků, tak vystavovatelů. Návštěvníci byli nadšeni a
nešetřili chválou. Jeden zápis v kronice obce:
„Děkuji za velmi inspirativní výstavu, obdivuji tu spoustu píle, trpělivosti a nádherných nápadů.
Přeji Vám všem stále nadšení pro povznášející krásu a jemnost krajky.“
Jen paličkářky byly rozčarovány. Proč tolik cizích návštěvníků a domácích tak málo?!
Za klub paličkované krajky: Lucie Hamplová
Noc kostelů
V pátek 9. června v 15.00 hod. proběhne v kostelech po celé České republice další ročník Noci
kostelů. Letos se zapojí i kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích. Návštěvníci se mohou těšit na
pestrý program pro děti i dospělé. Je připravena komentovaná prohlídka chrámových prostor i běžně
nedostupných míst (např. věže kostela), kůru či sakristie, hudební vystoupení scholy a ukázky
varhanní hudby. Podrobný časový harmonogram najdete v příštím týdnu ve svých poštovních
schránkách.
Těšíme se na vaši účast.

Inzerce
Druhý příjem: www.primavydelek.cz

Koupím dětské kolo pro 8-leté dítě. Volejte prosím po 16.00 hodině. Telefon: 603 767 544.
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Úmysly mší svatých ve farním kostele v Bohuslavicích
18:30 Za členy živého růžence

2.6.17

5

3.6.17

Památka
sv.
Lwangy
a
6 mučedníků

4.6.17

Slavnost
SESLÁNÍ
7 DUCHA SVATÉHO

Za Bruno Stočka, rodiče z obou stran, zetě a +
6:45 příbuzné

4.6.17

Slavnost
SESLÁNÍ
7 DUCHA SVATÉHO

Na poděkování za 50 let společného života Heřmana
9:30 a Lucie Vitáskových

7.6.17

3

18:00 Výroční rekviem za Brigitu Heidukovou

9.6.17

5

18:00 Za + rodiče, sestry a duše v očistci

10.6.17

6

7:00 Za Viktorii Kocurovou, manžela a 3 syny

10.6.17

6

12:30 Mše sv. s poutníky z Mostů u Jablunkova

11.6.17

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ
7 TROJICE

6:45 Za ctitele sv. Antonína a nemocné

11.6.17

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ
7 TROJICE

9:30 Za živé a + farníky

14.6.17

3

18:00 Za Adolfinu Vitáskovou, dceru Marii a živou rodinu

16.6.17

5

18:00 Za Viktorii Kocurovou, manžela a 3 syny

17.6.17

6

7:00 Výroční rekviem za Františka Navrata

18.6.17

Slavnost TĚLA A KRVE
PÁNĚ – doporučený
7 svátek

6:45 Za živé a + farníky

18.6.17

Slavnost TĚLA A KRVE
PÁNĚ – doporučený
7 svátek

9:30 Za + Jana Paška, manželku a rodiče z obou stran

21.6.17

Památka
sv.
Aloise
3 Gonzagy, řeholníka

Za Anežku Liškovou, manžela, rodiče z obou stran a
18:00 + příbuzné

23.6.17

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
5 SRDCE JEŽÍŠOVA

Za Benedikta Kučeru, manželku, dva syny a +
18:00 příbuzné

24.6.17

Slavnost
NAROZENÍ
6 SV. JANA KŘTITELE

Za + Bertu Birtkovou, manžela a + rodinu z obou
7:00 stran

25.6.17

7 12. neděle v mezidobí

Za + Valtra Moslera, rodiče z obou stran s prosbou o
6:45 dar zdraví pro živou rodinu

25.6.17

7 12. neděle v mezidobí

9:30 Za vycházející žáky ze školy

28.6.17

Sv. Ireneje, biskupa a
3 mučedníka

Za + sestřičky Eusebii a Lauru Nevřelovy, rodiče a
18:00 ostatní sourozence

30.6.17

5

Za + Aloise Kozáka, dvě manželky, sourozence a
18:00 živou a + rodinu Kozákovou

Karla
druhů,
7:00 Výroční rekviem za Adélu Kociánovou
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červnu 2017
Gajdová Marie
Lischka Martin
Halecký Jozef
Vitásková Marketa
Odvodyová Alžběta

Kubíková Anežka
Vitásková Adéla
Fuss Günter
Gaidová Marcela
Kociánová Marie

V měsíci červnu oslaví manželé Anna a
Heřman Kučerovi a manželé Lucie a Heřman Vitáskovi svou
zlatou svatbu.
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme,
manželům Kučerovým a Vitáskovým pak přejeme další
společná a spokojená 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. 294 červen 2017 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2017.
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