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Vážení spoluobčané,
letošní Apríl k nám byl přívětivý a přinesl hezké
jarní počasí bez obvyklých výkyvů. Teplota
několikrát dosáhla letních hodnot a v sobotu 21. se
dokonce přiblížila 30 stupňům. Výsledkem byly
krásně kvetoucí stromy na našich zahradách a
okolo cest. Negativem bylo málo deště, když za
celý měsíc pršelo jen několikrát a ještě velmi
málo.
V měsíci dubnu se uskutečnilo pravidelné
zasedání obecní rady a zastupitelstva. Dokončila
se oprava břehů potoku a malého rybníku pod
Kilovňou. Na ulici Kozmické se zahájily práce na
opravě kanalizace. Opravy se dočkal také
pomníček padlých ruských letců u Špakovského
rybníku. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
opravu ulice Sluneční. Na bývalé skládce byly
provedeny terénní úpravy.
S příchodem jara se naplno rozběhly také kulturní
a sportovní akce. Začátek měsíce patřil
Velikonocím
s tradičním
„šmigrustem“.
V polovině měsíce 14. dubna se uskutečnilo
divadelní představení v sále KD. Více než 150
hostů vidělo komedii 1 + 1 = 3 v kvalitním a
vtipném podání ŠAMU ze Štítiny. V pátek o týden
později se v obřadní síni konalo další kolo kvízu.
Největší akce se konaly ve druhé polovině dubna.
Ve čtvrtek 19. se v sále KD sešli Bohuslavičtí
senioři k tradičnímu posezení. Dobrou náladu
letošního setkání navodilo také hudební
vystoupení pana Josefa Meleckého se synem. O
dva dny později v sobotu se konal šachový turnaj
Bohuslavice Open 2018. Této vyhlášené a kvalitní
sportovní akce se zúčastnilo přes 160 hráčů. Za
náročnou
přípravu
a
organizaci
děkuji
pořadatelům. Na poslední víkendovou sobotu
připravili hasiči u zbrojnice první letošní opékání
makrel. Poslední dubnový den se u KD konalo
posezení pro děti a rodiče spojené s „Pálením
čarodějnic“. Také jim děkuji za přípravu
společenských akcí.
[Zadejte text.]

V průběhu měsíce naplno pokračovala utkání
našich fotbalistů všech věkových kategorií. Muži
„A“ se drží v polovině tabulky, ale nedaří se
„béčku“ ani oběma mládežnickým týmům. Snad
další zápasy přinesou lepší výsledky.
První Máj nás přivítal krásným dnem, jako
stvořeným pro políbení svého protějšku pod
odkvetlou třešní nebo kvetoucí jabloní. V obci se
objevilo také několik májek typických pro tento
měsíc.
V květnu se dokončí práce na kanalizaci
Kozmické a vyhlásí se výběrové řízení na opravu
této ulice. Koncem měsíce by se mohlo začít
s opravou Sluneční. Na školním hřišti se opraví
povrch běžecké dráhy.
Památku padlých ve druhé světové válce si
připomeneme položením věnců a modlitbou u
pomníků. Na druhou květnovou neděli připadá
Den Matek. Také letos se představí naše děti
v kulturním programu pro maminky a babičky.
Uskuteční se v neděli 13. května v sále kulturního
domu od 15. hodin. Na poslední májovou sobotu
připravují hasiči další posezení u zbrojnice
s opékáním makrel. Své vyžití si najdou i
sportovci. V sobotu 26. května se bude konat další
ročník cyklistického závodu Bělský okruh. Úsek
trasy závodu vede také přes náš katastr a část
obce. Ve stejný den pořádá volejbalový klub na
školním hřišti volejbalový turnaj. Rád bych Vás
pozval také na fotbalová utkání našich družstev.
Nezapomeňme také na pěší a cyklistické výlety do
krásného, jarního okolí naší vesnice.
Příjemné prožití májových dnů v lásce a pohodě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018
41. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 18. 4. 2018
Rada obce Bohuslavice vzala na vědomí:
Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2017.
Hospodaření a plnění rozpočtu za I-III/2018. Výběr daní za I-III/2018.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období 2017 – audit.
Informace o činnosti MěÚ Hlučín na úseku sociálně-právní ochrany dětí za rok 2017.
Doplnění žádosti o Změnu ÚP Bohuslavice č. 1.
Žádost o dotaci Linka bezpečí, z.s.
Pravidla půjčování automobilu VW Transporter organizacím a spolkům Bohuslavic.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích: Komunikace – Kozmická oprava kanalizace a
povrchu, Sluneční připraveno výběrové řízení na zhotovitele.
Veřejné osvětlení. Termín výměny sloupů.
Havarijní stav břehů potoka byla provedena oprava poškozených části břehů.
Oprava pomníku ruských letců.
Objednání herního prvku na nové dětské hřiště u Špakovského rybníku.
Znalecký posudek na zdravotní stav stromů u Špakovského rybníku a rybníku u točny.
Odkoupení části parcel p. č. 694 a 695 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (991 m2).
Parcela 1554/10. Zaměření výškopisu pro vyhotovení GP.
GP na rozdělení parcely 576/4 a 578/1 předán na ÚZSVM.
Příprava smluv na prodej parcel p. č. 2456/3, p. č. 2415/2 a p. č. 2415/3.
Přípravu Anenských slavností 2018.
Různé: Plánuj výlety. Vysoušeč vlhkosti do obecních budov. Informace z SOH. Urgence dodání
paletovacího vozíku. Srovnání parcely 1554/10. Penetrace kapličky Sv. Huberta.
Schválila:
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8012471/2 Bohuslavice, Školní, Kušnír.
Program 24. zasedání OZ obce Bohuslavice dne 26. dubna 2018.
Nákup propagačních předmětů pro obec.
Oprava poškozené části břehu malého rybníku.
Potvrzení Mgr. Gabriely Prchalové na vedoucím místě ŘŠ a MŠ Bohuslavice.
Dotaci na ozvučení a program v rámci Anenských slavností 2018.
Body a), b), c), d) a f) jednání byly schváleny jednomyslně.
Bod e) 3 pro, 2 se zdrželi hlasování
V Bohuslavicích 17. 4. 2018
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Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 26. 4. 2018 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, MVDr. Martin Ostárek, Ing. Jiří Kocián
Ph.D., konstatuje, že na dnešním 24. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů
obecního zastupitelstva.
Omluveni: Lukáš Pašek, Petr Kubík, Leo Vitásek
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Prof. RNDr. Radek Kučera Ph.D, Antonín Štefek.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 24/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, MVDr. Martina Ostárka a Ing. Jiří Kocián Ph.D. za členy návrhové
komise a Prof. RNDr. Radka Kučeru Ph.D. a pana Antonína Štefka za ověřovatele zápisu z 24.
zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 24/1 b) schválilo:
Program 24. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 24/1 c) schválilo:
Závěrečný účet a účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2017 bez výhrad.
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2017 a výsledek auditu obce
Bohuslavice za rok 2017 provedený firmou Moravskoslezský audit s.r.o.
usnesením č. 24/1 d) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – III. 2018. Celkové příjmy za 01-03/2018 činily 7 325 281,12 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 6 967,17 Kč, zůstatek z roku 2017 ve výši
3 281 742,22 Kč a splátka úvěru ve výši – 250 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 013/2018 činily 10 363 990,51 Kč. Celkové výdaje za 01-03/2018 činily 4 219 418,10 Kč. Peněžní
zůstatek k 31. 3. 2018 byl ve výši 6 144 572,41 Kč z této částky činil zůstatek na běžném účtu
4 811 969,58 Kč a na účtu u ČNB 1 332 602,83 Kč.
usnesením č. 24/1 e) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 2/2018 bez výhrad.
usnesením č. 24/1 f) schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce Bohuslavice.
usnesením č. 24/1 g) schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
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usnesením č. 24/1 h) schválilo:
Smlouvu o výpůjčce a pravidla pro zapůjčování obecního osobního automobilu VW Transporter.
usnesením č. 24/1 i) schvaluje:
Zkušební provoz služby Senior taxi pro občany Bohuslavic od 3. 5. 2018.
usnesením č. 24/1 j) schvaluje:
Podání žádosti o dotaci na pořízení nové CAS pro SDH Bohuslavice v roce 2019 v rámci programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ (MV-GŘ HZS ČR).
usnesením č. 24/1 k) schvaluje:
Prodej obecního pozemku p. č. 2415/2 o výměře 784 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (orná půda),
kupní smlouvu o prodeji výše uvedeného pozemku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
usnesením č. 24/1 l) schvaluje:
Prodej obecního pozemku p. č. 2415/3 o výměře 785 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (orná půda),
kupní smlouvu o prodeji výše uvedeného pozemku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
usnesením č. 24/1 m) schvaluje:
Prodej obecního pozemku p. č. 2356/3 o výměře 517 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (orná půda),
kupní smlouvu o prodeji výše uvedeného pozemku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
usnesením č. 24/1 n) schválilo:
Kupní smlouvu na koupi části pozemků p. č. 694 a 695 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 991
m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
usnesením č. 24/1 o) schválilo:
Stanovit počet členů zastupitelstva obce Bohuslavice na volební období 2018–2022 na počet 15.
usnesením č. 24/1 p) schválilo:
Zapracovat návrh na pořízení změny územního plánu Bohuslavice ze dne 4. dubna 2018, který podal
Ing. Oldřich Fojtík, Bolatická 189, 747 198 Bohuslavice do připravované změny č. 1 územního
plánu Bohuslavice, o které rozhodlo Zastupitelstvo obce Bohuslavice dne 30.8.2016 dle doporučení
MěÚ Hlučín ze dne 25. dubna 2018
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 17/2 a Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 17/2 b Informaci o příjmu daní za období 01–03/2017.
č. 17/2 c Informace o opravě pomníku ruských letců, objednání prvku na dětské hřiště, opravě
potoka, opravě kanalizace na ulici Kozmická.
č. 17/2 d Informace o výměně sloupů NN a výměně světel na ulici Opavská.
č. 17/2 e Projekt „Bezpečnost v obci Bohuslavice“.
č. 17/2 f Podání žádosti na svozové auto.
č. 17/2 g Přípravu prodeje části parcel okolo Špakovského rybníku
č. 17/2 h Informaci o pozemku p. č 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
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č. 17/2 i Informaci o pozemku p. č 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 17/2 j Informace o kulturních akcích.
č. 17/2 k Další informace z jednání rady obce v březnu a dubnu 2018.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice neschválilo:
č. 24/3 a) Poskytnutí příspěvku MUDr. Mokrošovi na provoz ordinace praktického lékaře
v Obecním domě v Bohuslavicích.
Ověřovatelé usnesení:
Prof. RNDr. Radek Kučera Ph.D. v. r.

Antonín Štefek v. r.

Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 26. 4. 2018

Další informace
Senior taxi v Bohuslavicích
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém dubnovém zasedání rozhodlo provozovat v obci službu
SENIOR TAXI. Služba bude určena občanům nad 65 let (ze závažných důvodů, zejména
zdravotních nebo sociálních i mladším). Bude se jednat o dopravu obecním automobilem k lékaři
nebo na úřady do Dolního Benešova, Bolatic, Hlučína, Kravař a Opavy za úplatu. Cena za jízdu
kryje část nákladů na provoz auta a je stanovena následovně: Dolní Benešov a Bolatice 10,- Kč za
jednu jízdu, Hlučín a Kravaře 20,- Kč za jednu jízdu, Opava 50,- Kč za jednu jízdu. Příklad:
Bohuslavice – Hlučín Poliklinika jedna jízda t. j. 20,- Kč, cesta zpátky je další jízda t. j. 20,- Kč,
celkem tedy 40,- Kč. Řidičem bude zaměstnanec obce Bohuslavice, který přijede pro občana na
dohodnuté místo např. furtka u domu, na místě jednání počká a odveze ho zpět. Objednávka služby
bude možná telefonicky nebo osobně nejpozději den před plánovanou jízdou do 14,00, taxi bude
možné objednat od 6,30 do 14,00, platba bude v hotovosti u řidiče.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Zápis dětí do první třídy základní školy
V polovině dubna připravila Základní škola Bohuslavice společně s Mateřskou školou pro děti a
jejich rodiče zápis do první třídy. Ve čtvrtek 14. dubna nastal tolik očekávaný den našich
předškoláčků. Den, na který se tolik těšili a svědomitě připravovali v mateřské škole.
V úvodu všechny děti a jejich rodiče srdečně přivítala paní ředitelka. Celým zápisem do první třídy
pak děti provedly paní učitelky ze základní a mateřské školy. Budoucí žáci první třídy si vyzkoušeli
práci v lavicích i u tabule. Poznávali geometrické tvary, barvy, přednášeli básničky, předvedli svou
obratnost s míčem. Pracovali samostatně i společně.
Ze školy odcházeli s dárečky na památku a úsměvem na rtech. Do školy prvního září se už prý moc
a moc těší.
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Zápis dětí do 1. třídy
Zápis proběhl dne 12. 4. 2018 ve spolupráci pedagogů základní a mateřské školy. Zákonní zástupci
splnili povinnou část zápisu podáním žádosti. Celkem je přijato k základnímu vzdělávání pro školní
rok 2018/2019 31 dětí. 5 rodičů dětí požádalo o odklad školní docházky o jeden rok. V červnu
proběhne informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. U příležitosti oslavy Dne dětí (8. 6.
2018 na školní zahradě) budou předškoláci pasováni na prvňáky.
Mgr. Gabriela Prchalová
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pátek 13. 4. 2018 byl pro všechny prvňáčky
velký den. Obě třídy (1.A a 1.B) šly
postupně na návštěvu do místní knihovny
v Bohuslavicích. Nejdříve si ji prohlédli,
paní knihovnice jim vysvětlila, jak se mají
vždycky ke knížkám chovat, potom ukázali,
jak už dovedou číst text, který si pro ně
připravila. Všichni byli pochváleni za pěkné
čtení i za zodpovězení hádanek o rostlinách
a zvířatech. Potom se podepsali do Listiny
čtenáře a byli pasováni na čtenáře. Dostali
odznak“ Už jsem čtenář“, krásnou knihu,
záložku do knihy se svým jménem a pamětní
list. Byli informováni, že se mohou do
knihovny přihlásit a pravidelně si chodit knížky půjčovat. Z velkého množství knih, které si mohli
prohlédnout, měli všichni velkou radost. Poděkování patří paní knihovnici Marii Mikové, která
pomohla celou akci připravit.
Za prvňáčky Mgr. Zdeňka Birtková a Mgr. Pavla Riedlová
Jarní zpívání
Jako už tradičně v dubnu se děti 1. – 3. třídy měly možnost
přihlásit do Jarního zpívání. Letos 18. 4. 2018 se jich sešlo
celkem 21. Někteří zpívali své oblíbené písničky sami, jiní ve
dvojicích. Za své výkony byli odměněni pamětním listem,
sladkou odměnou a samozřejmě potleskem svých spolužáků.
Mgr. Zdeňka Birtková
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Návštěva na farmě
V rámci Dne Země jsme si domluvili návštěvu na
místní Halfarovic farmě. Vydali jsme se tam 24. 4.
2018. I když některé děti tuto farmu dobře znají,
protože na ni chodí se svými rodiči pro mléko
a
mléčné výrobky, stejně byly všechny nadšené.
Nejvíce se líbily kozy, mezi kterými mohly chodit, a
také je krmit větvičkami ze stromů. Pohladily si také
kravičku, kočku, pejska, králíčky, ovečky a další
zvířátka. Moc děkujeme paní Aničce Halfarové, že
jsme mohli její farmu navštívit.
Za 1.A Mgr. Zdeňka Birtková
Matematická olympiáda
V letošním roce žáci 6. až 9. třídy absolvovali školní kolo matematické olympiády. Do krajského
kola, které se uskutečnilo 17. dubna 2018 v Opavě, byli posláni Jakub Komárek ze 6. třídy, Marie
Herudková a Jindřich Růžička ze 7. třídy. Úspěšných řešitelem krajského kola MO se stal Jindřich
Růžička, který se umístil na 13. místě ze 31 soutěžících. Všem řešitelům gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Karla Poštulková
Sběr papíru
Dne 20. 4. 2018 proběhl v pořadí druhý sběr papíru v tomto školním roce. Celkem žáci
nashromáždili a odevzdali rekordních 5,464 tun papíru. Což bylo o celou jednu tunu více než při
podzimním sběru papíru, a o dvě tuny více než při jarním sběru v loňském školním roce. Nejlepších
dvacet pět sběračů pojede koncem května na jednodenní výlet do ostravského Světa techniky, kde
pro ně bude připraven zajímavý program s následnou prohlídkou. Mezi vybrané žáky patří
Zedníčková Zuzana, Kubík Kamil, Komárek Jakub, Kurková Karolína, Buhlová Tereza, Gazdová
Kateřina, Benek Jakub, Newrzella Daniel,
Dorociaková Anna Marie, Janošová Hana,
Kocurová Viktorie, Kocur Robin, Smolíková
Barbora, Strženek Jiří, Vitásek Jakub, Smolíková
Eliška, Newrzellová Tereza, Gruňová Amálie,
Lišková Barbora, Janíková Karolína, Schuppík
Marek, Mokrá Anna, Kociolek Filip, Kozáková
Maria a Kuncová Simona. Děkujeme všem, kteří
se do sběru zapojili, a pomáhají tak chránit
životní prostředí. Následující školní rok bude opět
probíhat sběr papíru na podzim a na jaře. Proto
neváhejte a sbírejte již nyní! Těšíme se na Vaši
účast a další překonání rekordu!
Mgr. Karla Poštulková, Mgr. Martina Mimlichová
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Turnaj ve vybíjené
Duben byl již tradičně ve znamení okresních kol ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd ZŠ. Jako první ke
svému utkání, které se konalo 3. 4. 2018 ve Štěpánkovicích, nastoupily dívky. Do všech svých
utkání vstupovaly s chladnou hlavou a samozřejmě vidinou vítězství a dalšího postupu. Všechny
zápasy byly nesmírně vyrovnané. Dívky v každém zápase sbíraly zkušenosti a neskutečně se
zlepšovaly. I přes vynikající výkon nedosáhly na vítězství a skončily na krásném druhém místě.
Reprezentovaly nás Renáta Tomášková, Hana Janošová, Markéta Lamžíková, Ema Theuerová,
Klaudie Kudělová, Anna Kamrádová, Viktorie
Kocurová, Adéla Mokrá, Tereza Mokrá a Valerie
Haburová. Následující den 4. 4. 2018 se konalo okresní
kolo chlapců v Bolaticích. Chlapci také bojovali
statečně, ale ostatní družstva byla přece jenom o něco
lepší. Konečné třetí místo v nabité kategorii je tak
krásným výsledkem. Družstvo tvořili Jakub Krajíček,
Jan Vitásek, Jan Maško, Antonín Hanske, Patrik Dihel,
Tomáš Kroupa, Václav Lorek, Šimon Štefek, Alois
Bachroník a Matěj Benek. Za reprezentaci školy velmi
děkujeme a přejeme mnoho dalších sportovních
úspěchů.
Mgr. Martina Mimlichová

Školní družina
Procházka na Halfarovic farmu
Měsíc duben jsme s dětmi mohli
trávit především venku v přírodě.
Převážnou část jsme byli na
školním hřišti, kde jsme si hráli
různé hry a byli na průlezkách.
Sbírali jsme rostliny a poznávali je.
Sledovali jsme, jak se příroda
probouzí ze zimního spánku,
začíná se nám zelenat a kvést.
V tento jarní čas jsme nemohli
zapomenout ani na zvířátka, která
se teď rodí a líhnou. Udělali jsme
si proto procházku na Halfarovic
farmu, kde jsme mohli se zvířátky
trávit krásné odpoledne.
Chtěla bych tímto moc poděkovat paní Aničce Halfarové za trpělivost a ochotu nám všechny
zvířátka ukázat. Těšíme se na další návštěvu.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková
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Sport
SK Bohuslavice - Fotbal
A

B

Bohuslavice – Píšť

3:1

Bohuslavice – Darkovičky „B“

2:2

Petřvald na Moravě – Bohuslavice

0:0

Bělá – Bohuslavice

1:4

Bohuslavice – Ostrava Jih

1:2

Bohuslavice – Sudice

3:6

Vřesina u Ostravy – Bohuslavice

2:0

Služovice „B“ – Bohuslavice

7:2

Darkovice – Bohuslavice

3:3

Závada – Bohuslavice

4:1

Dolní Lhota – Bohuslavice

0:1

Bolatice „B“ – Bohuslavice

7:2

Dorost
DB „B“ Bohuslavice – Kylešovice

2:2

Myslivecký spolek Bohuslavice
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – květen 2018
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

PÁ

4.5.2018

18:00 Za členy živého růžence

SO

5.5.2018

7:00 Výroční rekviem za Markétu Kučerovou

NE

6. NEDĚLE
6.5.2018
VELIKONOČNÍ

ST

9.5.2018

6:45 Za Huberta Zajíčka, manželku, syna a rodiče z obou stran
9:30 Na poděkování za 90 let života, za + manžela, za rodiče z obou stran a
živou rodinu
18:00 Na poděkování PB za 70 let života s prosbou o dar zdraví a Božího
požehnání pro živou rodinu
18:00 Za + Maxe Fojtíka, manželku, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a
B. požehnání pro živou rodinu

ČT

SLAVNOST
10.5.2018 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

PÁ

11.5.2018

18:00 Za + Aloise Kocura, + příbuzné, Boží požehnání a dar zdraví pro živou
rodinu

SO

12.5.2018

7:00 Za + rodiče Pohankovy, Kaldovy, dcery a prosba o požehnání pro živou
rodinu

13.5.2018

7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

6:45 Za + Alžbětu Odvodyovou, sourozence, rodiče z obou stran a + příbuzné

NE

ST

16.5.2018

Svátek sv. Jana
Nepomuckého

18:00 Za + Martu Hruškovou, manžela a + příbuzné z obou stran a duše v očistci

PÁ

18.5.2018

SO

19.5.2018

NE

SLAVNOST
20.5.2018 SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

ST

23.5.2018

PÁ

25.5.2018

9:30 Za živé a + farníky

18:00 Výroční rekviem za Heinze Blokschu
7:00 Za + rodiče Jana a Adélu Čížovy
9:30 Na poděkování za 50 let života s prosbou za živou rodinu
6:45 Za živé a + farníky
9:30 Za + Hildu Veverkovou, manžela, rodiče z obou stran a tři zetě
17:00 Na poděkování PB za dar zdraví a B. požehnání u příležitosti životního
jubilea; za + rodiče z obou stran a za živou rodinu
18:00 Za + Františka Cigána, Gertrudu Hříbkovou a rodiče a za živou rodinu
7:00 Za + Annu Newrzellovou, manžela, děti, vnuky a živé a + příbuzné
Památka sv. Filipa
Neriho

SO

26.5.2018

NE

SLAVNOST
27.5.2018 NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

ST

30.5.2018

PÁ

1.6.2018 Památka sv. Justina

11:00 Svatba Martina Sněhoty a Venduly Fussové
6:45 Za + Adolfa Mrkvu, manželku a děti
9:30 Za živé a + farníky
18:00 Za + Anežku Liškovou, manžela, rodiče z obou stran, + příbuzné a dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
18:00 Za členy živého růžence
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci květnu 2018
Miketová Anežka
Buhlová Liduška
Heitzová Marie
Güntherová Růžena
Mokrý Rudolf
Horák Dan
Herudek Michael
Hranická Anna
Středulová Dagmar
Ostárek Rudolf
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. 305 – květen 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. května 2018.
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