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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
také letos na „Tři krále“ prošly naší obcí skupinky
koledníků. Je potěšitelné, že naše dlaně byly opět
velmi štědré a v kasičkách se nasbíralo více než
103 tisíce korun. Tyto peníze vykoledované pro
Charitu
Hlučín
poslouží
ke
zlepšení
poskytovaných služeb. Děkuji všem dárcům,
koledníkům a doprovodu za obětavou, laskavou a
smysluplnou činnost.
Letošní zima je velmi podivná. Myslím, že
nepamatuji, kdy se naposled stalo, že koncem
ledna ještě nebyl zamrzlý rybník tak, aby se
nedalo bruslit. Byl-li loňský leden mrazivý, tak
v tom letošním se teploty pod bod mrazu dostaly
jen několikrát v nočních hodinách uprostřed
měsíce. Také sněhu bylo málo. První nadílka
přišla až v neděli 21. ledna, ale sníh vydržel pouze
několik dní. Většinu měsíce bylo zataženo
s teplotami nad nulou.
Ve dvou termínech v lednu se konaly prezidentské
volby. V naší obci zvítězil Miloš Zeman. V lednu
se sešlo mimořádné zastupitelstvo, které
projednalo možnost převzetí služeb pošty obcí
v rámci
akce
Pošta
Partner.
Vzhledem
k současným nevýhodným podmínkám pro obec
se všichni zastupitelé vyjádřili proti této možnosti.
Ke svému pravidelnému zasedání se sešla také
rada obce.
Na období Masopustu připravily spolky v obci pro
spoluobčany a hosty z okolí řadu plesů. Sezonu
zahajoval 2. Obecní ples. Podle ohlasů hostů
z vyprodaného sálu měl výbornou úroveň. Další
plesy pořádal Klub rodičů, Zahrádkáři a Myslivci.
Také bály byly slušně navštíveny a měly vysokou
společenskou úroveň. Na své si přišly i děti
z mateřské školy na tradičním reji masek.
Vzhledem ke krátkému masopustnímu období
v letošním roce nás čeká již jen maškarní ples pro
žáky školy a pochování basy, které bude tradičně
[Zadejte
v režii
SDH text.]
Bohuslavice.

V sobotu 27. ledna se v tělocvičně školy
uskutečnil 7. ročník badmintonového turnaje ve
čtyřhře. Velmi děkuji všem pořadatelům
uvedených akcí.
Počátkem ledna měli hasiči výroční schůzi, kde
vyhodnotili činnost za uplynulý rok a přednesli
plány na další období.
Závěr prvního měsíce roku je netrpělivě očekáván
všemi žáky a studenty, kteří se dostávají do
poločasu školního roku. Vážení a starostliví
rodiče, berte tyto výsledky s nadhledem a věřte
v zářnou budoucnost.
V únoru se uskuteční zasedání zastupitelstva obce,
na které Vás srdečně zvu. Chystáme také
posouzení stavu vrb u rybníku na točně pro jejich
případné ošetření nebo pokácení.
S příchodem Hromnic pozorujeme prodlužování
dne, jak nám říká i známé přísloví. Ať více světla
přinese i více pohody do druhého zimního měsíce
v roce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018
38. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 24. 1. 2018
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Žádost pana Stuchlíka Václava o pronájem nebytových prostor.
Správce vodovodu – ukončení činnosti pana Jana Birtka od 1. 2. 2018.
Smlouvu o poskytování příspěvku do rozpočtu příjemce mezi obcí Háj ve Slezsku a obcí
Bohuslavice.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01 - 12/2017. Výběr daní za I - XII. 2017.
Rozpočtové opatření č. 7/2017.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích. Traktor Wisconsin Yukon byl zakoupen a
zaplacen ještě v loňském roce, cena 556 237,- Kč včetně DPH. Podaná žádost o dotaci na opravu
MK Kozmická. Zadání vypracování projektové dokumentace na opravu sběrného dvora.
Vypracování PD na opravu potoka. Studie rekonstrukce VO v Bohuslavicích.
Informace o záměru prodeje parcely p. č. 2415/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o převodu parcel z ÚZSVM, probíhá naceňování pozemku.
Záměr koupě části parcel p. č. 694 a 695 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína. Předložit k jednání OZ.
Informace z kultury: 2. Obecní ples, Novoroční koncert, Bál Hlučínska.
Různé: Přehled dopravních nehod na území Bohuslavic za 10 let, Tříkrálová sbírka 2018, výstavba
Outlet Arena Moravia v Ostravě, Vlajka pro Tibet.
Schválila:
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8020902/VB002.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu IV-128014457.
Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 mezi smluvními stranami
obec Bohuslavice (objednatel) a ARRIVA MORAVA a.s. (dopravce) a koordinátor ODIS s. r. o.
(koordinátor).
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN mezi ČEZ prodej, a. s. (obchodník) a
obec Bohuslavice (zákazník), č. smlouvy1200212103.
Nabídku na upgrade IS MISYS pro obec Bohuslavice dle přílohy.
Přijetí tří pracovníků na VPP od 1. 3. 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s ÚP Opava.
Závaznou objednávka na implementační služby a smlouvu o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů.
Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Charitou Hlučín a obcí Bohuslavice na rok 2018.
Žádost o dotaci pana Davida Paška na spolufinancování ME v TFA v SRN.
Žádost o dotaci Mysliveckého sdružení Bohuslavice.
Provedení stavebních úprav v domě služeb, za podmínky finanční spoluúčasti nájemce.
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Vypracování PD na opravu potoka firmou ROSIS dle předložené nabídky, pověření starosty
podpisem SOD.
Zadání zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele rekonstrukce VO Bohuslavice.
Všechny body jednání byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat v úterý 20. 2. 2018 v 18,00 v obřadní síni
obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Biologický rozložitelný komunální odpad - BRKO
Již několik let máme 3 kontejnery na bioodpad, které jsou v pohodlné vzdálenosti pro všechny a
jsou k dispozici bez jakéhokoliv omezení. Občas se sice stane, že si nějaký občan „splete“ druh
odpadu, ale celkově lze toto opatření hodnotit velmi pozitivně. V následující tabulce uvádí množství
vyvezeného odpadu a také „co to stojí“.
BRKO - kontejnery
Kč

2017
tuny

svozy

leden

3933

7

2

únor

6292

12

4

březen

44528

92

23

duben

17303

44

11

květen

25168

64

16

červen

28314

70

18

červenec

33033

84

21

srpen

18876

48

12

září

28314

71

18

říjen

28314

72

18

listopad

23595

59

15

prosinec

5808

12

3

263478

635

161

celkem
100

Řada1

50

Řada2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Z evidence obyvatel 2017
Dle Českého statistického úřadu měla obec Bohuslavice k 1. 1. 2018 celkem 1761 obyvatel, v počtu
obyvatel je započteno i 11 cizinců, kteří mají v obci hlášen trvalý či přechodný pobyt na cizinecké
policii. K trvalému pobytu se přihlásilo 31 občanů, odhlášeno z obce bylo 19 občanů.
Narozené děti v roce 2017:
Bodeček Adam

Kristian Tomáš

Drastíková Julie

Benková Sofie

Kociánová Linda

Strýček Mateas

Riemel Šimon

Riemel Matěj

Moslerová Nela

Fussová Stella Anna

Fussová Terezie

Birtková Elen

Birtek Ema

Hiltavská Johanka

Miketa Maxmilian

Štefek David

Bunčková Zoe

Heiduk Robin

Vlček Vojtěch
Pokud se v obci narodilo ještě nějaké další dítě v roce 2017, které není výše uvedeno, prosíme
rodiče, aby se ohlásili na obecní úřad. Děkujeme.
Zemřelí spoluobčané v roce 2017:
Novák Josef

Kučerová Markéta

Blokscha Heinz

Děkánková Anna

Fichna Eduard

Blokscha Vilém

Vitásek Arnošt

Fojtíková Henrieta

Waloszek Josef

Šimo Jozef

Obrusník Erich

Heisigová Anna

Mokrá Zdenka

Odvodyová Alžběta

S přihlášenými občany, sňatky a narozenými dětmi se dostala do obce i nová příjmení: např.
Alvarez, Kristian, Majoroš, Bunček, Bedravová, Vojáková, Jindrová, Jurča, Havlena, Chovanec,
Ondejka, Šinoglová, Bodeček, Ludvíková.
Nejstaršími občany jsou paní Marie Stoczková a pan Bruno Vitásek.
Poplatek za psa 2018
Výše poplatku ze psů zůstává nezměněna a činí 100,- Kč/rok za prvního psa a 150,- Kč/rok za
druhého a dalšího psa téhož držitele. Termín úhrady tohoto poplatku je do 31.3.2018. Poplatek se
hradí za psa staršího 3 měsíce, pokud vznikne poplatková povinnost během roku, pak je výše
poplatku v poměrné výši. Nového psa je držitel povinen přihlásit na obecním úřadě. I při ztrátě psa,
jeho úhynu či utracení apod. je nutné vyplnit na obecním úřadě odhlášku, aby byl držitel psa
vyřazen z evidence tohoto místního poplatku.
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Poplatek za pronájem hrobového místa
Pronajímatelům hrobových míst, kterým v letošním roce končí 10-ti letý pronájem, budou v průběhu
měsíce března a dubna doručeny nové nájemní smlouvy s výzvou k úhradě poplatku za pronájem na
další desetileté období.
Vyúčtování vodného a stočného
Dle vystavených faktur (vyúčtování vodného a stočného za rok 2017) je splatnost nedoplatku i
přeplatku do 28. 2. 2018. Obracíme se na ty poplatníky, kteří mají na vodném a stočném přeplatek,
aby se dostavili na obecní úřad k vyzvednutí přeplatku, i když je přeplatek v nízké částce. Přeplatek
nelze automaticky převést do záloh na rok 2018. Děkujeme za pochopení.
Dotazník - potřeby v sociální oblasti u občanů celého Hlučínska – východ (Hlučín ORP)
Vážení občané,
na webových stránkách obce je vložen elektronický dotazník, jenž má za cíl zjistit potřeby v sociální
oblasti u občanů celého Hlučínska – východ (Hlučín ORP). Dotazník tak pomůže zmapovat aktuální
stav sociálních služeb a souvisejících aktivit na našem území. Při vyplňovaní je důležité se zaměřit
na horizont 4 let dopředu.
Od konce února 2018 bude ve všech obcích celého ORP Hlučín probíhat dotazníkové šetření
formou tazatelů. Proškolení tazatelé budou oslovovat občany s kterými budou vyplňovat výše
zmiňovaný dotazník.
Písemnou formu vyplněného dotazníku je možno odevzdat buď do připravené urny na MěÚ Hlučín
- budova A – přízemí naproti vydávání občanských průkazů a pasů. Popřípadě osobně u Terezy
Šimánkové MěÚ Hlučín – budova B dveře 101 a to od 1. 2. 2018.

Výsledky
volby prezidenta republiky konané ve dnech
12. a 13. 1. 2018 v obci Bohuslavice
Volební účast: 65,16 %
Celkový počet zapsaných voličů

1372

Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka

894

Počet odevzdaných úředních obálek

893

Poř.č. Jméno a příjmení kandidáta

Počet
získaných
platných hlasů

1.

Ing. Mirek TOPOLÁNEK

17

2.

Mgr. Michal HORÁČEK, Ph.D

60
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3.

Mgr. Pavel FISCHER

143

4.

RNDr. Jiří HYNEK

7

5.

Mgr. Petr HANNIG

8

6.

Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr. h. c.

3

7.

Ing. Miloš ZEMAN

341

8.

MUDr. Bc. Marek HILŠER, Ph.D.

87

9.

prof. Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dr. h. c.

222

Počet platných hlasů celkem

888

Výsledky
volby prezidenta republiky (II. kolo), konané ve dnech
26. 1. a 27. 1. 2018 v obci Bohuslavice
Volební účast 72 %

Celkový počet zapsaných voličů

1368

Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka

985

Počet odevzdaných úředních obálek

984

Poř.č. Jméno a příjmení kandidáta

Počet
získaných
platných hlasů

7.

Ing. Miloš Zeman

542

9.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

441

Počet platných hlasů celkem :

983
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí šk. roku 2017/2018
Ve středu 31. ledna byl žákům vydán výpis z vysvědčení. Pololetní prázdniny připadly letos na
pátek 2. února.
Výsledky vzdělávání v 1. pololetí
Bylo uděleno 52 pochval, 12 napomenutí třídního učitele, 3 důtky třídního učitele a 2 důtky
ředitelky školy.
Třída

Počet žáků

Vyznamenání

Průměr
třídy

1.A

17

17

1,00

1. B

18

18

1,00

2.

27

24

1,21

3.

22

17

1,23

4.

26

20

1,34

5.

26

21

1,29

6.

25

12

1,61

7.

26

6

1,77

8.

12

2

1,89

9.

22

10

1,57

celkem

221

147

1,39

Připomenutí 150. výročí spisovatele Petra Bezruče
Žáci a učitelé naší školy si připomenou toto výročí akcí, která se bude konat ve dnech
14.
– 16. února 2018 v obřadní síni Obecního domu. Od 14. 2. zde bude instalována výstavka
s přehledem života a díla P. Bezruče a také ilustrace žáků školy na téma Bezručovy sbírky
Slezské písně. V pátek dopoledne zde proběhne pro žáky II. stupně připravený program, ve
kterém nahlédneme na dílo a život spisovatele z literární, výtvarné i hudební stránky.
Veřejnost bychom rádi pozvali k návštěvě výstavy ve dnech 14. – 16. února 2018.
„Rodičovský ples“
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci letošního plesu Klubu
rodičů při ZŠ a MŠ Bohuslavice. Opět nechybělo veselé taneční vystoupení odvážných rodičů, které
se moc povedlo. Jsem ráda, že i letos byl sál zaplněn a zábava probíhala do ranních hodin.
Sponzorům děkujeme za přispění do tomboly. Těšíme se na příští ročník.
Mgr. Gabriela Prchalová
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Vyrobili jsme si krmítko ze dřeva
Dne 4. 1 2018 se hoši ze 7. třídy vypravili do Dolních Vítkovic v Ostravě, kde si v rámci ČaSP
vyrobili v místní dílně krmítko. Práce se dřevem je stále velmi moderní a atraktivní. Umět s ním
pracovat – řezat, brousit, pilovat je základem práce v hodinách pracovní výchovy. Během této
aktivity si hoši zopakovali pilování, broušení, spojování materiálu. Vlastní dřevěné krmítko pro
ptáčky, které si vyrobili, si také odnesli s sebou domů. Ozdobí tak své okno nebo zahrádku!
Hochům se tato aktivita velmi líbila.

Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Martina Mimlichová

Mateřská škola
Maškarní ples MŠ
Druhá lednová neděle se
nesla v duchu maškarního
plesu. Klub rodičů při
mateřské
škole
v Bohuslavicích pořádal
ve spolupráci s mateřskou
školou maškarní ples pro
naše nejmenší, tentokrát
pod názvem „Na pirátské
stezce“.
Děti plnily
spoustu úkolů, her a také
měly
možnost
si
zatancovat. Na závěr naší
„stezky“
našly
zlatý
čokoládový poklad. Chtěly
bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a organizaci plesu. Díky
patří také našim milým seniorkám, které nám opět velmi pomohly. Děti odcházely z plesu nadšené a
spokojené.
Kolektiv MŠ

Únor 2018
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Divadélko Beruška v MŠ
Koncem ledna nás opět navštívilo
divadélko
Beruška
s krásnou
pohádkou „O čertovi, který se naučil
uklízet a používat kapesník“.
Pohádka byla velice poučná a děti se
při ní často zapojily do děje. Spolu
s herci jsme si užili spoustu legrace,
zazpívali jsme písničky a na závěr si
dokonce děti mohly i s paní Zimou
zatancovat. Jelikož děti byly hodné a
šikovné, čekala na ně i sladká
odměna. Herci byli odměněni
velkým potleskem a již nyní se
těšíme na další pohádku.
Kolektiv MŠ

Knihovna
Statistika čtenářů
Statistika čtenářů od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Celkový počet čtenářů registrovaných ve sledovaném období: 162
Z toho registrovaní uživatelé do 15 let: 82, nad 15 let 80
Počet knih k 31. 12. 2017 – 3479, z toho krásná literatura 2 910, naučná 569
Počet exemplářů docházejících periodik: Země světa, Receptář, Rozmarýna, Sluníčko,
Dům a zahrada, Květy, ABC, Vlastivědné listy, Hlučínsko, IN, Tvořivý Amos
Počet výpůjček k 31. 12. 2017 – 2 921 knih.

Rodinné centrum Myška
Rodinné centrum Myška oznamuje, že cvičení
pro rodiče s dětmi bude v kulturním domě
vždy ve čtvrtek od 8.30 hodin,
první lekce 8. února 2018.
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Sport
SK Bohuslavice
Výkonný výbor zve členy klubu na Valnou hromadu, která se bude konat na hřišti v sobotu
3. března v 16.00 hodin. Na Valné hromadě se budou vybírat členské příspěvky ve výši 100,-Kč.
Turnaj ve čtyřhře
Dne 27. 1. 2018 se konal
7. ročník turnaje ve
čtyřhře
v badmintonu
v místní
ZŠ
v Bohuslavicích. Turnaje
se zúčastnilo celkem
dvacet
hráčů,
jak
domácích, tak i několik
přespolních.
Vítězové
skupin (favorité turnaje)
letos
vyhořeli
ve
čtvrtfinále, a tudíž se
šampiony pro rok 2018 se stali Filip Hrubý s Lukášem Kušnírem, kteří po tuhém boji porazili druhé
Romana Štefka s Radimem Pochopienem. Třetí příčku obsadili Daniel Buhla s Davidem Juchelkou,
kteří v souboji o bednu porazili Radka Dihla s Rostislavem Konečným. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem účastníkům za předvedenou hru a všem sponzorům za krásné ceny.
ABK Bohuslavice
Volejbalový turnaj
V sobotu 30. 12. 2017 se ve školní tělocvičně konal již tradiční volejbalový turnaj. Účast byla hojná.
Zahrát si přišli jak stálí členové volejbalového klubu, tak i sportovní nadšenci z okolních obcí. Měli
jsme i mezinárodní účast – hrál s námi rodinný příslušník z řecké Soluně. Celkem se tedy sestavilo
5 smíšených týmů. Sešla se nás dobrá parta a na výkonech to bylo znát. Nálada byla výborná. Kdo
zrovna nehrál, šel se posilnit do naší improvizované kuchyňky na chodbě. Letos jsme měli doslova
gulášové hody – výběr ze tří výborných hovězích gulášů a skvělá zelňačka. Sladkou tečkou byla
ochutnávka domácího vánočního cukroví. Ve veselé náladě se pokračovalo do odpoledních hodin a
zúčastnění se shodli, že už se těší na další ročník. Děkujeme všem za velmi příjemně strávený den,
obecnímu úřadu za reklamní předměty k cenám pro jednotlivé týmy a škole za poskytnutí zázemí.
Markéta Pospěchová
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Tříkrálová sbírka 2018
Vykoledovaná
částka

OBEC
Antošovice

14 960 Kč

Bělá

22 078 Kč

Bohuslavice
Bolatice
Borová
Dolní Benešov a
Zábřeh
Hať
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město

Kravaře-

242 388 Kč

Ludgeřovice

130 573 Kč

Markvartovice

68 000 Kč

Píšť

87 666 Kč

Rohov

31 605 Kč

Strahovice

45 639 Kč

Sudice

30 183 Kč

49 523 Kč

Šilheřovice

66 197 Kč

80 036 Kč

Štěpánkovice

147 681 Kč
112 039 Kč

Hlučín - Bobrovníky

Kravaře
Kouty

Vykoledovaná
částka

103 828 Kč

67 199 Kč

Darkovice

OBEC

164 657 Kč

142 371 Kč

249 173 Kč

Třebom

6 700 Kč

53 757 Kč

Vřesina

64 792 Kč

Kobeřice

145 281 Kč

Závada

28 294 Kč

Kozmice

78 278 Kč

Chuchelná

Celkem:

2 232 898 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2018,
kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín,
byla vykoledována částka 2 232 898 Kč.

Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65 %, což představuje částku
1 451 384 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem našich klientů všem dárcům, koordinátorům,
koledníkům, spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!

DĚKUJEME, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE POTŘEBNÝM!
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – únor 2018
Den

Datum

PÁ

2.2.2018

SO

3.2.2018

Liturgická oslava

Čas

Svátek Uvedení Páně do
17:00 Za členy živého růžence
chrámu
7:00 Za + Aloise Vitáska, rodiče Dostálovy a živou rodinu
6:45

NE

Úmysl mše svaté

4.2.2018 5. neděle v mezidobí

Za + Artura Ostárka, manželku a dar zdraví a Boží ochranu
pro živou rodinu

9:30 Za Petra Polického a živou rodinu
Na poděkování PB k 80 letům života s prosbou

ST

7.2.2018

17:00

PÁ

9.2.2018

17:00 Za + Heriberta Poštulku a manželku

SO

10.2.2018 Pam. sv. Scholastiky

k PM Ustavičné pomoci o dar zdraví pro celou rodinu

7:00 Za Valentina Fusse, manželku, dceru a snachu
6:45 Za živé a + farníky

NE

11.2.2018 6. neděle v mezidobí
9:30

Na poděkování PB za 87 let života, + manžela
a za živou rodinu

ST

14.2.2018 POPELEČNÍ STŘEDA

17:00

Za + Heriberta a Elfrídu Štefkovy, rodiče, sourozence
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

PÁ

16.2.2018

17:00

Za + Rudolfa Šebestíka k nedožitým 85 letům, za + syna
a za živé a + příbuzné

7:00
SO

17.2.2018

Za + rodiče Pohankovy, Kaldovy, dcery a prosba
o Boží požehnání pro živou rodinu

11:00 Svatba Josefa Stočka a Nicoly Gaidové
6:45 Za živé a + farníky
NE

Na poděkování za 80 let života, za + manžela, rodiče,

18.2.2018 1. neděle postní

9:30 bratry s prosbou o dar zdraví a B. požehnání
pro živou rodinu
ST

21.2.2018

17:00 Za + Rosemarii Buhlovou, rodiče, bratra a příbuzné

PÁ

23.2.2018 Pam. sv. Polykarpa

17:00

Za + Karla a Marii Mašíkovy, vnuka s rodinou, + příbuzné
a duše v očistci

Únor 2018
SO

24.2.2018

NE

25.2.2018 2. neděle postní
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7:00 Za Leo Halfara, manželku a syna
6:45 Za + Huberta Poštulku, rodiče a živou rodinu
9:30 Za živé a + farníky
17:00

Za rodiče Kociánovy, dceru, dva zetě a vnuka

ST

28.2.2018

PÁ

2.3.2018

17:00 Za členy živého růžence

SO

3.3.2018

7:00

6:45
NE

4.3.2018 3. neděle postní

a za živou rodinu

Za + Bertu Pausovou, manžela, dceru, rodiče z obou stran
a + příbuzné a živou rodinu
Za + rodiče Františku a Josefa Birtkovy, za prarodiče
a ostatní + příbuzné

9:30 Za + Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii a živou rodinu

Vážení přátelé!
Přehoupli jsme se do druhého měsíce v roce, který bývá přetnut začátkem doby postní. Často v nás
tato zpráva vyvolává negativní pocity: se vstupem do postní doby se tradičně končí s plesy a
různými zábavami (ačkoli to obecně platí stále méně) a nad křesťanským svědomím se tyčí
zdvižený prst s připomenutím: „Měl by sis zase něco odříct!“ Jako lidé žijící tímto světem neradi
ztrácíme, a přece nám tento náš život všechno postupně bere: přicházíme o své plány, úspěchy, síly,
vztahy, o zdraví, o své blízké, o mnohé jistoty a radosti… a ne vždycky umíme v souladu s heslem
„Všechno zlé je k něčemu dobré“ vyhodnotit, co pozitivního se za těmito ztrátami pro nás skrývá. Z
běžného života sice víme, že pro získání něčeho hodnotného je nutno se lecčeho zříci: ztrácíme čas
pro koníčky, síly (i zdraví) pro sporty a tréninky, peníze pro stavby či oslavy, spánek pro důležité
chvíle s blízkými lidmi (ať je to bdělost u malých dětí či povídání s přáteli). Je-li nám však odňato
něco, čeho jsme se dobrovolně nezřekli, bývá to pro nás leckdy i velká životní zkouška. Právě
z těchto důvodů nás začátek doby postní nemusí nikterak zarmucovat. Jistým dobrovolným
sebezáporem, skromností, štědrostí, půstem a prostorem pro duchovní obohacení můžeme po
malých krůčcích zjišťovat, co cennějšího nám tyto malé ztráty poskytují: trpělivost, vytrvalost,
odolnost, sebeovládání, bohatství srdce, ochotnou lásku a vnitřní pokoj. Tím můžeme být více
připraveni na ztráty větší a bolestivější a lépe vycvičeni pro hledání hlubšího smyslu věcí, které se
v nás či kolem nás odehrávají. Vždyť celé poselství postní doby vrcholí v oslavě Velikonoc, které
celému světu zvěstují, že i utrpení a smrt se v Božím pohledu a působení stávají cestou k životu a
k vítězství.
Přeji vám všem pokojné zimní dny a užitečné obohacení z doby postní!
P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci únoru 2018
Postulka Anna
Vitásek Bruno
Diehel Bruno
Suchánková Anna
Nováková Rita
Placková Kateřina
Baslíková Helena

Dominiková Iveta
Gaida Emil
Kocurová Bernarda
Svoboda Roman
Forgáčová Viktorie
Kubík Josef

V měsíci únoru oslaví zlatou svatbu manželé Helena a
Drahomír Rosovi. Všem jmenovaným jubilantům přejeme vše dobré, pevné
zdraví, spokojenost a hojnost Božího požehnání. Manželům Rosovým pak přejeme
navíc další spokojená společná 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. 302 – únor 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. února 2018.
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