[Zadejte text.]

číslo

306
Červen
2018

Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
nezvykle teplý a suchý ráz počasí pokračoval i
v měsíci květnu. Na konci měsíce se teploty po
několik dnů přehouply přes tropickou třicítku.
Bohužel pokračovalo také období s minimálním
množstvím srážek. Přestože v okolí několikrát
pršelo v průběhu bouřek, u nás přišel déšť pouze ve
třech dnech při ochlazení v polovině měsíce.
Krásný květen nahrál pořadatelům různých
sportovních a společenských akcí. První neděli
jsme položením věnce u pomníku vzpomněli na
obětí války. Nově opravený pomník a kytice
připomenuly oběť padlých ruských letců. Druhá
květnová neděle je spojena s oslavou Dne matek.
Žáci školy popřáli maminkám v sále kulturního
domu a předvedli svoje umění v mnoha písních,
básničkách a dalších vystoupeních. Předposlední
týden uspořádali senioři „Svatodušní smažení
vaječiny“. Již druhým rokem se konala v našem
Kostele „Noc kostelů“. Návštěvníci si mohli
prohlédnout prostory našeho chrámu, kde se běžně
nedostanou. Součástí byl krásný doprovodný
program. Následující den byl na akce bohatý. Na
školním hřišti se uskutečnil volejbalový turnaj.
Části obce projeli cyklisté, účastníci se závodu
„Bělský okruh“. Na zahradě u fary se konal Farní
den, po roce opět i s lodičkami na rybníku.
Rada obce na svém pravidelném zasedání
projednala probíhající a připravované investiční
akce. Dokončila se oprava kanalizace na ulici
Kozmická. Proběhlo vyhodnocení nabídek na
opravu povrchu ulic Sluneční a Kozmická. Obě
komunikace bude opravovat firma Silnice Morava,
která už u nás v minulosti pracovala na ulici U
Kovárny. Rozběhla se také výměna sloupů v části
obce, která bude pokračovat až do podzimu.
Součástí prací bude také výměna svítidel na celé
ulici Opavské. V květnu začala obec pro svoje
občany provozovat službu „Senior taxi“.
Návštěvníci obecního úřadu si mohli povšimnout
nové výzdoby. Jedná se obrázky krajinek, které
daroval obci pan František Pohanka. Nejen za tento
dar,[Zadejte
ale i za
mnohaletou práci v SPOZ obce a
text.]
výzdobu kroniky mu velmi děkuji.

V červnu by se měly začít opravovat výše uvedené
ulice. Odborně se vyčistí povrch hřiště ve škole a
položí se nový povrch na běžeckou dráhu. Mělo
by být také postaveno malé dětské hřiště u
Špakovského rybníku.
Léto bývá bohaté na kulturní akce a nejinak tomu
bude v letošním červnu. Už v pátek 1. 6. 2018 se
na zahradě školky uskuteční Dětský den. První
červnovou neděli se bude po mši svaté konat
průvod Božího těla. V pátek 8. 6. 2018 oslaví na
školní zahradě svůj svátek také děti ze školy.
Následující neděli přistoupí naši malí třeťáčci
k prvnímu svatému přijímání. Sportovní klub
uspořádá dvoudenní fotbalový kemp pro minižáky
v pátek 15. 6. a v sobotu 16. 6. 2018. V neděli 17.
6. 2018 pořádá SDH slavnost s hasičskou soutěži
„Memoriál Rudolfa Šebestíka“. Další díl
znalostního kvízu se bude konat v obřadní síni
v pátek 22. 6. 2018.
Červen je posledním měsícem školního roku.
Přeju všem školákům hodně sil, znalostí a štěstí
do závěrečných bojů. Učitelům minimálně jeden
z darů Ducha svatého a lehkou ruku při psaní
vysvědčení. S vycházejícími žáky se rozloučíme
na slavnostním předání vysvědčení ve čtvrtek 28.
června v obřadní síni.
Koncem
měsíce
se
uskuteční
zasedání
zastupitelstva obce, které zhodnotí práce v prvním
pololetí a naplánuje činnost na další období.
Přeju nám pohodu a pokoj v tomto krásném
ročním období.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018
42. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 16. 5. 2018
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení a další činnosti. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení. Byla
podaná žádost na CAS T815 pro rok 2019. Brána u školy byla přeinstalovaná z bezdrátového režimu
na kabel. Opraven památník ruských letců.
Přípravu dokumentu „Plán rozvoje sportu v obci Bohuslavice“.
Žádost o prošetření stavby.
Hospodaření a plnění rozpočtu za I-IV/2018. Výběr daní za I-IV/2018.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích:
Komunikace – Kozmická kanalizace opravena, dokončují se šachty.
Veřejné osvětlení. Zahájena výměna sloupů.
Nová brána do areálu hasičské zbrojnice.
ZŠ a MŠ: Výměna písku na víceúčelovém hřišti v areálu ZŠ. Nutnost výměny výtahu ve ŠJ.
Parcely a pozemky:
Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Různé: Jednání s ŘŠ o přípravě investic na další období.
Příprava Anenských slavností 2018. Strassenfest 2018.
Schválila:
Smlouvu o poskytování hostingových služeb mezi ALIS spol. s.r.o. a obcí Bohuslavice.
Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi Galileo Corporation s.r.o. a obcí Bohuslavice.
Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi OZO Ostrava a obcí Bohuslavice.
Smluvní doložku ke smlouvě o výkonu regionálních funkcí pro obsluhovanou knihovnu
v Bohuslavicích.
Pověřit starostu obce podpisem smluv s partnery v oblasti GDPR.
Pronájem bytu Bohuslavice, Poštovní 114 panu Petru Režnému od 1. 8. 2018 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek výběrového řízení na opravu MK Kozmická, rada obce pověřuje starostu podpisem SOD
s vybranou firmou.
Výsledek výběrového řízení na opravu MK Sluneční, rada obce pověřuje starostu podpisem SOD
s vybranou firmou.
Financování výměny výtahu v ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Cenovou nabídku na vyčištění povrchu víceúčelového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Cenovou nabídku na opravu poškozených částí MK Chuchelnická a K Velkému dvoru.
Cenovou nabídku na letecké fotografování obce.
Smlouvu o zajištění produkční činnosti v rámci Anenských slavností 2018.
Smlouvu o zajištění vystoupení na Anenských slavnostech 2018.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obecní úřad oznamuje občanům, že firma OZO Ostrava s.r.o. bude v naší obci odebírat
velkoobjemový a nebezpečný odpad od občanů v sobotu 9. 6. 2018 v době od 8.00 do 12.00 hodin
na parkovišti u kulturního domu.

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Květen ve škole
Kvapem se blíží konec školního roku, ale čeká nás ještě hektické období, kdy se žáci i učitelé
snaží o nejlepší výsledky, které se pak projeví na závěrečném vysvědčení. Kromě toho jsme během
května jako každoročně stihli připravit kulturní vystoupení k příležitosti svátku maminek. Věříme,
že všechny návštěvníky program potěšil a líbil se. Žáci 9. třídy si už pomalu oddychli a průběžně se
dozvěděli výsledky přijímacího řízení na střední školy. Osmáci si ověřili prostřednictvím Scio testů
úroveň svých znalostí. V květnu se třídní kolektivy fotografovaly, aby měli žáci památku i na tento
školní rok. Odměnou všem poctivým sběratelům papíru byla exkurze v areálu Dolních Vítkovic.
Také škola podléhá novým nařízením GDPR, proto proběhlo školení zaměstnanců a probíhá
proces kontrol a úprav dokumentů a směrnic dle tohoto nařízení.
V průběhu školního roku se pedagogický sbor školí a vzdělává, kromě GDPR prošli učitelé
jednotlivě dalším vzděláváním, které si naplánovali. Uspořádáno bylo také společné školení na téma
inkluze či využití myšlenkových map ve vzdělávání žáků, které proběhlo ve dnech ředitelského
volna pro žáky.
V průběhu celého školního roku a také měsíce května jsme se intentzivně věnovali jídelníčku,
zdravé výživě a pohybu. Děti měly možnost navrhnout si jídelníček, který poté posoudily kuchařky
ve školní jídelně a vybraly ty nejvhodnější navržené pokrmy, ty dětem v kuchyni připraví. O
jídelníčku také diskutujeme s pedagogy a vedoucí školní kuchyně, která během školního roku se
svým týmem kuchařek absolvovala různá školení. Na téma výběru a úpravy jídel jsme v minulosti
diskutovali i s MŠ Vřesina a Závada. Ze Vřesiny obdržela naše školní jídelna pochvalný dopis.
Pilně se už v květnu připravujeme na další školní rok, objednáváme učebnice a učební pomůcky,
pořizujeme potřebný nábytek do nové 1. třídy, třídy průběžně vybavujeme dataprojektory a další
novou technikou.
Ráda bych poděkovala Klubu rodičů, který nám přispívá nemalé finanční prostředky na
nejrůznější kulturní či vzdělávací akce pro žáky, včetně dopravy. Každá třída obdržela příspěvek
1000Kč na školní výlet, knižní poukázky pro nejpilnější žáky. Za peníze KR postupně vybavujeme
novou žákovskou knihovnu. Letos už také můžeme ochutnávat čerstvé jahůdky a další ovoce, které
jsme v loni za přispění KR vysadili na školní zahradě. V červnu se moc těšíme na letní akci Den dětí
na školní zahradě, na kterou Vás jménem školy a Klubu rodičů srdečně zvu.
Mgr. Gabriela Prchalová
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ZŠ BOHUSLAVICE – pohyb, sport a zdravý životní styl
Pomalinku, ale nezadržitelně se nám blíží konec školního roku, a to je vždy správný čas na
malé ohlédnutí. Letošní školní rok 2017/2018 jsme pojali na naší škole v duchu myšlenky zdravého
životního stylu. Zde spadá neodmyslitelně pohyb, sport, ale i zdravé stravování.

výsledcích
zpravodaje.

Zaměřili jsme se na zdravý životní styl, pohyb a sportovní aktivity žáků
naší školy. Kromě toho, že se účastníme pravidelných sportovních soutěží,
letos jich bude víc jak deset, jsme do výuky zařadili ještě přednášky a diskuse
se zajímavými hosty. Hosté k nám přijeli rádi, zcela zdarma a s velkou chutí
předali našim žákům své osobní zkušenosti. Rovněž jsme vytvořili v rámci
výuky tělesné výchovy soutěž s názvem „Školní liga“. Kompletní výsledky
školní ligy budou uzavřeny až koncem školního roku, soutěž ještě probíhá. O
budeme podrobně informovat v příštím vydání

V rámci sportovních aktivit během školního roku, měli žáci
možnost soutěžit či se zdokonalit v těchto sportech: fotbal, florbal,
vybíjená, lyžování, přehazovaná, atletika, plavání, tanec, stolní tenis,
volejbal, tenis, akrobacie - parkour apod. Proběhl lyžařský výcvik a
další aktivity vedoucí ke zdokonalení lyžařských technik. Do těchto
aktivit se zapojila i školní družina. V rámci soutěží jsme prohloubili
spolupráci s okolními školami, zvláště při pořádání menších turnajů.
Cílem sportovních soutěží je snaha vzbudit zájem žáků o pohyb a sport
jako takový. Velký dík patří všem žákům, kteří chtějí školu reprezentovat
a přistupují k přípravě na soutěže zodpovědně.
Krátký přehled soutěží zde:
Název akce

Třída

Datum

Místo konání

Umístění

HALOVÁ KOPANÁ

6.-7. (hoši)

7.11.2016

Bolatice

4. místo

MISTROVSTVÍ
HLUČÍNSKA VE
FLORBALE

6.-9.

14.11.2016

Bolatice

4. místo

FLORBAL

4.-5.

30.11.2017

Bolatice

4. místo

FLORBAL

6.-7. (hoši)

9.1.2017

Bolatice

3. místo

VYBÍJENÁ

6.třída

8.2.2018

Píšť

2. místo

VYBÍJENÁ

4.-5.třída (dívky)

10.4.2018

Štěpánkovice

3. místo

VYBÍJENÁ

4.-5.třída (hoši)

11.4.2018

Bolatice

3. místo

FOTBAL (mini)

8.-9.třída

19.4.2018

Kobeřice

9. místo

FOTBAL (McDonald´s)

4.-5.třída

3.5.2018

Kobeřice

5. místo

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

6.-9.třída

4.6.2018

Chuchelná

----

FLORBAL

6.-9.třída

červen

Bohuslavice

----
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Pro žáky druhého stupně, speciálně pro 8. a 9.třídu, jsme
uspořádali motivační přednášky a diskuse. Naši školu navštívil Václav
Jach bývalý hokejový reprezentant, v současné době profesionální
crossfitový trenér. Dalším hostem byl Ondřej Šebestík, který ve své
přednášce s názvem: „Když chceš, dokážeš“, motivoval žáky k osobní
zodpovědnosti za svůj život. Přednáška se týkala nejen zdravého
stravování a základních návyků, ale především žáky motivovala, k tomu,
že silnou vůlí, píli a poctivou prací na sobě samých, zmůžeme mnohé. O
základech správného stravování, správném jídelníčku, ale i o různých poruchách příjmu potravy a
jiných zdravotních aspektech fundovaně přednášel MUDr. Marek Honka. Přednášky
byly na výborné úrovni a myslím, že byly pro naše žáky přínosné.
Rovněž si naši žáci měli možnost vyzkoušet sestavení týdenního jídelníčku
pro školní jídelnu. Vycházeli z přesných parametrů a podmínek, které platí pro školní
jídelnu. Na základě tohoto jídelníčku pak jídelna vařila.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem pedagogům, vedoucím kroužků za
každodenní práci s mládeží, ale i samotným žákům za snahu dobře školu a obec
reprezentovat. Sportu zdar!
Za žáky a pedagogy ZŠ Bohuslavice Mgr. Pavel Balcar

Mateřská škola
Divadélko „Letadlo“ ve školce
Po roce nás opět navštívilo divadélko Letadlo s velmi pěknou pohádkou.
Tentokrát nás Letadlo dopravilo za poznáním do vzdálené Afriky. Tato
pohádka dětem přiblížila nejen život v Africe, ale také jaká zvířátka tam
můžeme potkat. Díky pěkným písničkám se děti aktivně zapojily do děje
pohádky. Již nyní se těšíme, kam nás divadélko „Letadlo“ dopraví při další
návštěvě.

Seniorky – babičky na návštěvě ve školce
V úterý 29. 5. nás ve školce navštívily naše milé seniorky. Děti se na
tuto návštěvu velice těšily. Ukázaly našim babičkám část vystoupení
ze dne matek a připravily si pro ně malý dáreček. Měli jsme pro
seniorky
připravené
malé
občerstvení a také si mohly s dětmi
vyrobit motýlka či květinku.
Chtěly bychom touto cestou moc
poděkovat našim babičkám – seniorkám za to, že si našly čas a
přišly se za námi do školky podívat.
Kolektiv MŠ
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Školní družina
Výlet do hornického muzea Landek
V měsíci květnu jsme byli s družinkou
v našem oblíbeném hornickém muzeu
– Landek Petřkovice.
Doprovázelo nás krásné počasí, díky
kterému jsme si mohli užít areálu
dosytosti.
Sfárali jsme do šachty, kde jsme měli
názorné ukázky fárání, a to jak starého
způsobu, tak i nového. Letos byly děti
opravdu moc hodné, protože jsme se
konečně dočkali a viděli jsme
Permoníky (hornický skřítek), kteří na
nás mluvili i svítili.
V důlním záchranářství jsme si mohli opět vyzkoušet trenažer pro záchranáře a prohlédli jsme si
různé stroje a zařízení potřebné pro záchranářskou činnost.
Venku na nás čekal důlní vláček, který nás povozil.
Nesměla chybět ani sladká a chladivá odměna v podobě zmrzliny.
Nádherné počasí se nám prudce změnilo v bouřku, a tak jsme mohli vytáhnout naše pláštěnky.
Vypadali jsme jako různobarevní skřítci. Rodiče nám nechtěli věřit, že jsme opravdu tak promočení
z deště, protože u nás nespadla ani kapička.
Výlet se nám moc vydařil, děti odcházely domů krásně promočené a spokojené.
Chtěla bych poděkovat naší paní asistentce za krásnou spolupráci a také řediteli Landeku Petřkovice
za bonusovou nabídku pro děti.
Krásné sluníčkové dny přejeme.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Poděkování za vystoupení folklornímu souboru Vlašanky
Domov Slunečnice v Ostravě děkuje folklornímu
souboru Vlašanky za vystoupení a krásný zážitek.
Naším klientům se to velice líbilo a vzpomínali na
Vás ještě několik dní.
Děkujeme a zdravíme všechny p. Opálková
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Sport
SK Bohuslavice – Fotbal
A

Dorost

Bohuslavice – Šilheřovice

7:1

DB „B“ (Bohuslavice) – Vávrovice

3:1

Kozmice – Bohuslavice

4:2

Litultovice – DB „B“ (Bohuslavice)

6:0

Bohuslavice – Chuchelná

4:1

DB „B“ (Bohuslavice) – M. Hoštice

6:5

Velká Polom – Bohuslavice

1:1

DB „B“ (Bohuslavice) – Slávia Píšť

5:2

Žáci

B
Bohuslavice – Dolní Benešov „B“

1:3

Slávia Píšť – Bohuslavice

6:2

Oldřišov „B“ – Bohuslavice

9:5

Bohuslavice – Pustá Polom

1:9

Bohuslavice – Kozmice „B“

3:0

Šilheřovice – Bohuslavice

11 : 1

Bohuslavice – Háj ve Slezsku

3:4

Šachovým přeborníkem Bohuslavic IM Kriebel
Další dějství turnajového seriálu Grand Prix České
republiky v rapid šachu 2017-2018 se odehrálo v sobotu
dvacátého prvního dubna v Bohuslavicích. Letošní ročník
byl v pořadí již také třicátým třetím, kdy se hrálo o
nejlepšího šachistu obce. Zde s jasnou převahou získal
pohár nejlepšího, mezinárodní šachový mistr, Tadeáš
Kriebel. Na druhém místě se umístil Jiří Benek a na třetí
příčku si stoupnul díky horšímu pomocnému hodnocení
Vladimír Blokscha.
Zleva: Benek, Bc. Matýsková, IM Kriebel, Blokscha
Na bohuslavický rapid, který byl součástí seriálu Grand Prix České republiky 2017-2018 dorazilo
163 hráčů. Startovní pole čítalo nejen „obyčejné“ hráče, ale i titulované. Mezinárodní velmistři –
GM byli dva, mezinárodních mistrů – IM bylo šest, Fide mistrů – FM bylo deset. On-line přenosy
partií byly čtyři. Vítězem celého turnaje, se stoprocentním ziskem devíti bodů, se stal IM Zwardoń
z Beskydské šachové školy. S dvoubodovou ztrátou na vítěze skončil na druhém místě IM Orzech
z Lodze. Třetí skončil IM Vesselovsky rovněž z Beskydské šachové školy. Čerstvému přeborníkovi
republiky v družstvech, IM Krieblovi se v dresu 1. Novoborského nepodařilo zopakovat loňské
druhé místo a remíza v posledním kole jej posunula až na dvanáctou příčku.
Do finálového losování dortů vydrželi téměř všichni aktéři, za což jim patří velký dík. A
samozřejmě také díky partnerům byl cenový fond pro všechny velmi zajímavý. Cenu obdržely
všechny zúčastněné děti, kterých bylo dvacet čtyři.
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Turnaj o přeborníka Bohuslavic 2018

Body

1. IM Kriebel Tadeáš

6,5 bodů

2. Benek Jiří

2,5 bodů

3. Blokscha Vladimír

2,5 bodů

Konečné pořadí šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2018:
Pořadí Titul Příjmení a jméno

IRtg Klub
Beskydská
z.s.

šachová

škola

Body

PH

9

46

7

44½

7

44

1

IM Zwardoň Vojtěch

2473

2

IM Orzech Dominik

2406 LODZ

3

IM Vesselovsky Serguei

2330

4

IM Klíma Lukáš

2159 ŠK Slavoj Poruba

7

44

5

IM Sergeev Vladimir

2473 SK DP Praha

7

43½

6

FM Krajina Aleš

2201 ŠK HM Ostrava

7

42½

7

GM Šimáček Pavel

2398 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

7

42

Beskydská
z.s.

šachová

škola

8

IM Michenka Jozef

2276 ŠK HM Ostrava

7

41½

9

IM Burdalev Kirill

2414 DP Praha

7

41

10

FM Sobek Jaroslav

2231 ŠK Karviná

7

41

2137 ŠK Slavoj Poruba

6½

42½

2419 1. Novoborský ŠK

6½

40

11
12

Václavík Martin
IM Kriebel Tadeáš

Bez pomoci sponzorů se žádná takováto akce neobejde. Velké poděkování patří proto Obecnímu
úřadu Bohuslavice, firmám OPAVICE, a.s., Opravárenský závod MSA, s.r.o., VOTOPLAST, s.r.o.,
CANIS Prosper, KLIA CZ, s.r.o., PEDOTHERM Moravia s.r.o., Bohemia – Pojišťovací makléřství,
VALKODOPRAVA, s.r.o., KOZÁK-Tour, Cukrárně U Fusů, pekařství GOBE, s.r.o., prof. RNDr.
R. Kučerovi Ph.D., Ing. F. Režnému, JUDr. Z. Krčmářovi, Šachovému klubu TJ Dolní Benešov,
Ostrava Chess, s.r.o. a mnoha dalším za výpomoc, věcnou i finanční a morální podporu.
Závěrem lze jen dodat, že největší odměnou pro pořadatele byla velká spokojenost samotných
účastníků turnaje s celou akcí a zájem o účast v příštím ročníku.
Webové stránky turnaje: http://sachy-msa.dolnibenesov.net/bohuslavice.php
Výsledky: http://chess-results.com/Tnr328513.aspx?lan=5
Leo Vitásek
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Volejbalový turnaj v Bohuslavicích
Dne 26. 5. 2018 se konal v naší obci již tradiční
volejbalový turnaj smíšených družstev. Již od ranních
hodin jsme na školním hřišti začali chystat vše
potřebné. Nejzákladnější faktor venkovního turnaje počasí, bylo naštěstí velmi příjemné a proto celý
turnaj probíhal podle harmonogramu.
Všichni jsme se na zápasy těšili, neboť venkovní
turnaje jsou vrcholem naší celoroční přípravy.
V 8.30 hod. se začali sjíždět první hráči, pro které
jsme měli připravené občerstvení a posezení, které pro
letošní rok vyžadovalo zastínění před intenzitou slunečních paprsků.
Turnaj byl zahájen hned v 9 hodin, protože počet letošních účastníků, 7 družstev,
předznamenával dlouhý průběh. Zápasy po sobě následovaly plynule bez dlouhých prodlev,
abychom byli schopni celý turnaj dohrát za světla. Hrálo se systémem každý s každým a hra proto
byla zkrácena na dva sety do 15 bodů. Atmosféra na hřišti byla výborná a za zvuku reprodukované
hudby i uvolněná.
Nejvzdálenějším týmem, který k nám dorazil, byl tým ze Spálova u Oder. Další družstva byli
z Bolatic, Chuchelné, družstvo pod názvem“ Sebranka“ bylo z Opavy. Tato družstva doplnily tři
domácí týmy. Pod vysokou sítí se bojovalo až do 19 .00 hod., kdy paradoxně až tento poslední zápas
rozhodl o vítězi turnaje.
Vítězným týmem se stal PEOS se ziskem 10 bodů, druhé místo obsadilo družstvo Sebranka se
ziskem 9 bodů a třetí byl tým ze Spálova se 7 body. Ceny pro všechny zúčastněné věnovala obec
Bohuslavice, za což jí patří poděkování.
Letošní ročník navštívila díky pěknému počasí i řada fanoušků tohoto sportu a celkově všichni
zúčastnění byli s průběhem a organizací turnaje spokojeni.
Volejbalisté Bohuslavice

Senior klub
Milí senioři,
náš Senior klub vznikl v roce 2011. Za tu řadu let jsme zorganizovali mnoho akcí, jako zájezdy na
významná poutní místa, setkaní s dětmi z mateřské školky, měsíční setkání všech členů klubu, také
každotýdenní pochody po poznaní okolí Prajzské a další.
Tyto akce by se nemohly uskutečnit bez podpory obecního úřadu, za což velmi děkujeme.
Nicméně bychom rádi mezi nás přivítali další nové mladší členy, kteří se chtějí s chutí přidat do
našich aktivit. Pro zájem volejte Kristině Kocurové na tel.724 954 352
Všichni jste vítání a těšíme se na Vás.
Senior Klub
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – červen 2018
Liturgická oslava

Den

Datum

PÁ

1.6.2018 Památka sv. Justina

SO

2.6.2018

Čas

Úmysl mše svaté

18:00 Za členy živého růžence
7:00 Za Martu Sebralovou, manžela a syna
10:30 Svatba Jana Lampy a Veroniky Hajné

NE

6:45 Za + Bruna Stočka k nedožitým 80 letům života, za + rodinu a živou rodinu
9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
do ochrany Panny Marie
3.6.2018 SLAVNOST TĚLA A KRVE
10:00 Za + Jana Kotzura, rodiče z obou stran, dva bratry a dva švagry a za živou
PÁNĚ
rodinu

ST

6.6.2018

PÁ

8.6.2018

SO

9.6.2018

NE

10.6.2018

18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví
pro živou rodinu a za + rodiče z obou stran
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

18:00 Za + Aloise Pachulu k nedožitým 80 letům života a za živou a + rodinu

7:00 Za + Adélu Kociánovou, manžela Erharda a živé a + příbuzné
6:45 Za Viktorii Kocurovou, manžela a tři syny

10. neděle v mezidobí
1. SV. PŘIJÍMÁNÍ
Památka
sv.
Paduánského

9:30 Za prvokomunikanty
Antonína 18:00 Za ctitele sv. Antonína a za nemocné

ST

13.6.2018

PÁ

15.6.2018

18:00 Za + Pavla Kučeru, rodiče, sourozence, manželku a příbuzné

SO

16.6.2018

7:00 Výroční rekviem za Annu Děkánkovou
6:45 Za živé a + farníky

NE

17.6.2018 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:30 Za + Viléma Blokschu, + příbuzné a živou rodinu s prosbou o zdraví a Boží
požehnání

ST

20.6.2018

18:00 Za + Bertu Štefkovou, manžela, syny, zetě, vnuka a živou rodinu

PÁ

22.6.2018

18:00 Za + Hildegardu Veverkovou, manžela, zetě a živou rodinu

SO

23.6.2018

7:00 Za Antonii Mašíkovou a duše v očistci

NE

24.6.2018

ST

27.6.2018

PÁ

29.6.2018

SLAVNOST NAROZENÍ SV. 6:45 Za + P. Kazimíra Poštulku a + misionáře
JANA KŘTITELE
9:30 Za letošní absolventy ZŠ
18:00 Za Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii a + příbuzné
SLAVNOST SV. PETRA A 18:00 Na poděkování za 10 let kněžství s prosbou o dary Ducha svatého pro další
PAVLA
službu
7:00 Za + Benedikta Kučeru, manželku, dva syny a živou rodinu

SO

30.6.2018

10:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
12:00 Svatba Davida Zajíčka a Renáty Zajíčkové
6:45

NE

1.7.2018 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:30 Za Annu Paškovou k nedožitým 70 letům, za + manžela a rodiče z obou
stran
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červnu 2018
Maschik Jan
Heisig Heřman
Gajdová Marie
Halecký Jozef
Vitásková Marketa
Duda Pavel
Kubíková Anežka
Vitásková Adéla
Nováčková Marie

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. 306 – červen 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2018.
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