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Vážení spoluobčané,
první část června se nesla v duchu vysokých teplot
a skoro nulových srážek. Zmokli jsme pouze první
víkend o Božím těle. Nejteplejší byl symbolicky
první letní den s teplotou téměř 35 stupňů. Ale
hned následující den poklesla teplota na dvacet
stupňů a tento vývoj spolu s deštěm (konečně)
pokračoval až do konce měsíce. Vysoké teploty
předchozích týdnů se výrazně projevily na
dozrávání ovoce a obilí, takže již ve druhé polovině
června byly zahájeny žně.
1. června na Den dětí se na školní zahradě konalo
společenské odpoledne pro nejmenší, žáci školy
pak svůj svátek oslavili o týden později. První
neděli jsme průvodem po mši svaté oslavili svátek
Božího těla. Ve dnech 8. – 9. června se konalo
v německém
Mönchelgladbachu
Mistrovství
Evropy TFA. Mistrovství se zúčastnili a výborného
umístění
dosáhli
dva
dobrovolní
hasiči
z Bohuslavic. Ing. Adam Ryš se v Kategorii M 50
umístil na 2. místě a David Pašek skončil ve své
kategorii 9. a celkově 23. Blahopřeji oběma
úspěšným sportovcům a děkuji za reprezentaci
obce. Následující neděli přistoupily děti k prvnímu
svatému přijímání. Na hřišti sportovního klubu se
konal dvoudenní fotbalový kemp pro minižáky
v pátek 15. 6. a v sobotu 16. 6. 2018. Neděle patřila
hasičům. Dopoledne se konala hasičská soutěž
žáků, ve které si úspěšně vedli naši starší žáci.
Odpoledne uspořádal SDH slavnost s hasičskou
soutěži „Memoriál Rudolfa Šebestíka“. Ve stejném
termínu se v Zábřehu konalo farní odpoledne.
Kromě utkání farářů s muži z Kolovratu se
uskutečnilo i utkání žen a dívek mezi Benešovem a
Bohuslavicemi. Mladí hasiči se zúčastnili
okresního finále mládežnické soutěže v požárním
sportu, kde obsadili 2. místo a zajistili si postup do
krajského finále. Svoje soutěže ukončili v letošní
sezoně fotbalisté. Poslední díl znalostního kvízu se
konal
v pátek
22. 6. v obřadní síni.
[Zadejte
text.]

V posledním červnovém týdnu jsme se slavnostně
rozloučili s vycházejícími žáky. Ve čtvrtek
dopoledne se absolventi základní školy zúčastnili
neformální besedy se starostou obce. Odpoledne
jim bylo, za přítomnosti rodičů, v obřadní síni
slavnostně předáno vysvědčení.
V průběhu měsíce proběhlo zasedání rady obce a
zastupitelstva obce, které zhodnotily první pololetí
roku. V červnu se pracovalo zejména na
komunikacích a na údržbě zeleně.
V červenci se dokončí opravy komunikací a začne
s výměnou světel na Opavské. Konečně by se mělo
dokončit dětské hřiště u pomníku. Opět se bude
čistit potok, po jarní zkoušce se pokusíme více
zapojit techniku.
Prázdniny zahájí některé děti na farním táboře.
Letos se koná od 1. do 8. července ve Vidči. Na
čtvrtek 5. července připravuje SK Bohuslavice
turnaj v malé kopané. Druhou červencovou neděli
se koná v Hlučíně Festival kultury a Hlučínských
řemesel, na kterém vystoupí náš soubor Vlašanky.
Myslivecké odpoledne uspořádá Bohuslavický
spolek v neděli 15. července. V pátek 20. července
pořádají hasiči Noční soutěž v požárním sportu,
která je součástí III. ročníku Noční hlučínské
hasičské ligy. Poslední víkend v červenci bude ve
znamení Anenských slavností. Od pátku do neděle
bude u kulturního domu probíhat program pro děti
i dospělé. Pořadatelem je Bohuslavický oříšek a
obec Bohuslavice. V kulturním domě bude
instalována výstava malířských prací pana
Gerharda Zuga.
Nejen žákům, studentům a učitelům, ale nám všem
přeju krásné léto.
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018
43. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 13. 6. 2018
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení a další činnosti. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení. Hřiště
ve škole je vyčištěné, opraveny MK Chuchelnická a u lihovaru. Objednán paletovací vozík.
Objednána výroba tašek na stánky a nová plachta.
Vypracování návrhu „Plán rozvoje sportu obce Bohuslavice“, ke schválení OZ.
Návrh Směrnice obce Bohuslavice pro nakládání s osobními údaji, ke schválení OZ.
Informaci starosty o podání průběžného oznámení na registr do 30.6. 2018.
Prošetření podnětu občana.
Žádost o změnu účelu individuální dotace pro ŘKF Bohuslavice, ke schválení OZ.
Žádost o vymezení míst k parkování na ulici Bolatická.
Hospodaření a plnění rozpočtu za I-V/2018. Výběr daní za I-V/2018.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích: Špakovský rybník – schválení ZVA,
Komunikace – Kozmická, Sluneční aktuální informace. Vypracována PD na instalaci semaforů na
vjezdech do obce, projednává se povolení.
Žádost o opravu žaluzii a instalaci klimatizace v obecní budově (kadeřnictví).
Parcely a pozemky:
Informaci o převodu parcel pod chodníky na obec Bohuslavice, ke schválení na OZ.
Prodej parcel okolo rybníku.
Různé: Přípravu Anenských slavností 2018, návrhy na ocenění, výstava obrazů, Strassenfest 2018.
Schválila:
Přijetí brigádníků na úpravu zeleně v obci na dohodu o provedení práce.
Program 25. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Pravidla účtování obecního automobilu VW Transporter.
Vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Bohuslavicích I. etapa“,
hodnotící komisi a pověřuje starostu podpisem SOD s dodavatelem.
Asfaltaci části MK Sluneční a MK Kozmická dle předložené nabídky.
Vyřazení požárního auta AVIA z evidence vozidel a sešrotování.
Výměnu žaluzií v obecní budově (kadeřnictví).
Úpravu zeleně u vjezdů do obce a v obci.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 26. 6. 2018 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Petr Kubík, Jan Manusch, konstatuje, že na
dnešním 26. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jiří Kocián Ph.D., Leo Vitásek
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Daniel Buhla a Lukáš Pašek.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 25/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Petra Kubíka a Jana Manusche za členy návrhové komise a Daniela Buhlu
a Lukáš Paška za ověřovatele zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 25/1 b) schválilo:
Program 25. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 25/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – V. 2018. Celkové příjmy za 01-05/2018 činily 13 280 739,60 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH 67 123,28 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 015/2018 činily 16 379 605,10 Kč. Celkové výdaje za 01-05/2018 činily 7 256 129,11 Kč. Peněžní
zůstatek k 31. 5. 2018 byl ve výši 9 123 475,99 Kč z této částky činil zůstatek na běžném účtu
7 555 630,56 Kč a na účtu u ČNB 1 567 845,43 Kč.
usnesením č. 25/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 3/2018 bez výhrad.
usnesením č. 25/1 e) schválilo:
Změnu účelu části schválené individuální dotace pro ŘK farnost Bohuslavice.
usnesením č. 25/1 f) schválilo:
Plán rozvoje sportu obce Bohuslavice.
usnesením č. 25/1 g) schválilo:
Směrnici k ochraně osobních údajů obce Bohuslavice.
usnesením č. 25/1 h) schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018.
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usnesením č. 25/1 i) schvaluje:
Smlouvu o pokračování v partnerství, o provozování hostované elektronické spisové služby a
negarantovaného úložiště, o poskytnutí podlicence a úhradě nákladů pořízení hardwarového
vybavení mezi obcí Bohuslavice a městem Hlučín.
usnesením č. 25/1 j) schvaluje:
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Bohuslavice a HZS Moravskoslezského kraje.
usnesením č. 25/1 k) schvaluje:
Darovací smlouvu č. 18/OP/40/j/2017/Rol mezi obcí Bohuslavice a Moravskoslezským krajem o
převodu parcel pod chodníky v obci Bohuslavice.
usnesením č. 25/1 l) schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8013598/2, Bohuslavice, 476/4, Bindač,
rozšíření kNN mezi obcí Bohuslavice a ČEZ Distribuce, a. s.
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 01–05/2017.
č. 17/2 c Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2017 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a
revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2017.
č. 17/2 d Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska za rok
2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2017 ze strany Moravskoslezského kraje a
včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise při Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska o
výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2017.
č. 17/2 e Aktuální informace o ukončených, probíhajících a plánovaných pracích: ulice Kozmická,
Sluneční, Chuchelnická, K Velkému dvoru a Bolatická, hřiště u rybníku, školní hřiště.
č. 17/2 f Informace o výměně sloupů NN a výměně světel na ulici Opavská.
č. 17/2 g Projekt „Bezpečnost v obci Bohuslavice“.
č. 17/2 h Přípravu prodeje části parcel okolo Špakovského rybníku.
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 květnu a červnu 2018.
Ověřovatelé usnesení:
Lukáš Pašek

Daniel Buhla

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka
V Bohuslavicích dne 26. 6. 2018

Další informace
Obvodní lékař MUDr. Radim Mokroš oznamuje, že v týdnu od 16.7. – 20.7. nebude ordinovat
z důvodu čerpání dovolené. Nutné případy ošetří na pohotovosti v Opavě.
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Oprava komunikací
Jako každý rok, i letos patří mezi jedny z hlavních investičních akcí oprava komunikací v obci.
Koncem května se začalo s výměnou obrubníků na ulici Kozmická. V současnosti jsou tyto práce
ukončeny a čeká se na asfaltaci. V červnu se začal dokončovat povrch ulice Sluneční instalací
obrubníků, úpravou dešťových vpustí a pokládkou přídlažby. Asfaltace obou komunikací by měla
proběhnout v první polovině července. Současně se doasfaltují také dva úseky na ulici Polní.
Opravily se také výtluky na ulici Chuchelnické a K Velkému dvoru, tato oprava čeká i ulici
Bolatickou. Při pracích na komunikacích se vždy snažíme komunikovat s občany a vyjít vstříc jejich
požadavkům, to ale neznamená, že přistoupíme na všechny „nápady“. Tyto práce, které dočasně
komplikují dopravu a běžný život, přispějí k většímu pohodlí obyvatel obce i návštěvníkům z okolí.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Rekonstrukce osvětlení v obci
Již několik týdnů pracují zaměstnanci MSEM na výměně sloupů v části obce. Upozorňuji, že tato
činnost je akce ČEZ a obec ji neovlivní. V našem vlastnictví jsou světla, která se budou částečně
měnit. Dojde k výměně sodíkových svítidel za LED a kabelu na celém průtahů obce. Na místních
komunikacích se světla měnit prozatím nebudou. Je připravena dokumentace pro výměnu ostatních
světel v rámci dotačního titulu „EFEKT“ v dalším období.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
PROSPĚCH
P.
N.
0
0
0
0
3
0
4
0
6
0
5
0
12
0
17
0
7
1

Třída
I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

VYZ.
17
18
24
19
20
21
13
7
4

IX.

10

12

Celkem:

153

66

VYZ = vyznamenání
P = prospěl
N = neprospěl

CHOVÁNÍ
NTU DTU
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
1
6
2
3
0
4
0

ABSENCE
Celková
488
796
647
878
887
1113
977
777
553

Průměr
1,03
1,04
1,2
1,21
1,34
1,27
1,54
1,71
1,91

PTU
7
8
5
8
11
13
14
11
8

0

1,53

8

2

0

1325

1

1,38

93

22

3

8441

PTU = pochvala třídního učitele
NTU = napomenutí třídního učitele
DTU = důtka třídního učitele
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Přehled umístěných žáků - školní rok 2017/2018
9. třída
Umístění podle okresů
Chlapci

Dívky

Celkem

Opava

7

6

13

Ostrava

2

5

7

Frýdek – Místek

-

1

1

Kroměříž

-

1

1

Okres

Umístění podle oborů
Chlapci

Dívky

Celkem

Gymnázium

1

4

5

Obor s maturitou

5

7

12

Obor s výučním listem

3

2

5

Obor

Umístění podle typu školy
Chlapci

Dívky

Celkem

Gymnázium

1

4

5

Střední umělecká škola

1

1

2

Střední odborná škola

4

6

10

Střední odborné učiliště

3

2

5

Obor

Ostatní žáci přecházející na víceletá gymnázia
Rozmístění podle okresů

Okres

5. třída

7. třída

Celkem

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

Opava

-

-

1

1

2

Ostrava

-

2

-

2

4
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Požární ochrana očima dětí
Žáci naší školy se také v letošním školním roce zúčastnili soutěže Požární ochrana očima
dětí, která je rozdělena do 3 části – literární, výtvarná a digitální technologie. Nejlepší práce
školního kola postupovaly do kola okresního. Z celkového počtu 649 zúčastněných byli naší žáci
velmi úspěšní.
V kategorií digitální technologie obsadili první 3 místa žáci 8. třídy
1.místo

Barbora LAMŽÍKOVÁ

2.místo

Natálie SVOBODOVÁ

3.místo

Václav RYŠKA

V kategorií literární se dětem také velmi dařilo
1.místo

Julie POCHOPIENOVÁ

3.třída

2.místo

Šimon ŠTEFEK

5.třída

Julie Pochopienová se svým zajímavým příběhem o hasičích postoupila do krajského kola, kde
se umístila na vynikajícím 2.místě.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 14.6. 2018 ve Mlýně vodníka Slámy v Háji
ve Slezsku – Lhotě.
Všichni ocenění převzali diplomy a hodnotné ceny z rukou ředitele HZS ÚO MSK Opava
Plk. Ing. Kamila Pastuszka.
Všem úspěšným žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Lenka Lasáková
Flétničkový koncert
Ve čtvrtek 14. 6. se v tělocvičně naší školy
uskutečnilo vystoupení dětí, které po celý rok
navštěvovaly kroužek Hra na flétnu pod
vedením paní učitelky Kateřiny Joškové.
O flétničku byl v tomto školním roce velký
zájem, proto paní učitelka vedla celkem tři
skupiny, od mladších dětí z mateřské školky,
přes předškoláky, po děti z 1. třídy. Všechny
děti se sešly právě na tomto vystoupení a
kromě hraní na flétnu vtipnou formou
předvedly rodičům i své znalosti z hudební
nauky.
Paní učitelka Katka se sice s naší školkou loučí, ale přesto bude za dětmi jezdit a kroužky flétny
budou pokračovat dál.
Paní učitelce Katce velmi děkujeme a přejeme jí hodně úspěchů v novém působišti.
Za rodiče i učitele
Mgr. Marie Kotzurová
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Červen ve škole
Červen začal ve znamení dne dětí, kdy celá škola jela do Ostravy na filmové představení
Paddington 2. Ač s podivem, film byl opravdu pro všechny, od nejmenších až po deváťáky.
Všechny děti si mohly z filmu odnést poučení, že když člověk vidí svět pozitivně a nezištně pomáhá
druhým, mění tím k lepšímu i lidi kolem sebe. Den dětí jsme pak oslavili ještě dvakrát. Klub rodičů
přichystal zábavné odpoledne jak pro děti ve školce, tak o týden později pro školní děti, a to i se
slavnostním představením a pasováním prvňáčků a diskotékou, na kterou se každý rok spousta dětí
těší.
Pak nastala cílová rovinka školního roku, kdy se někteří žáci snažili na poslední chvíli
zachránit, co se dalo, a učitelky (a učitelé) si lámali hlavu, jak spravedlivě ohodnotit jak znalosti, tak
i snahu a píli.
Červen s sebou přináší i výlety. Ať už děti jely do Štramberka a pekly tam štramberské uši a
rozmlouvaly s jeskynním mužem (1. A, 1. B), nebo na dvoudenní výlet do Beskyd (9. třída) či do
dalších zajímavých míst v našem kraji, nejenže tím utužily svůj třídní kolektiv, ale také načerpaly
(nebo alespoň mohly) nové informace a zážitky.
Kromě toho proběhlo mnoho dalších akcí, z nichž některé jsou v tomto zpravodaji zmíněny
samostatně, např. flétnový koncert; výlet do ZOO pro ty, kteří byli nejlepší ve sběru žaludů; tradiční
opékání s rodiči a přespávání v družině (bez rodičů☺); exkurze do Osvětimi pro 9. třídu; exkurze se
zajímavým programem v Muzeu Hlučínska pro 6. a 7. třídu a další.
Taky nesmíme zapomenout zmínit požární cvičení, které bylo tentokrát „jako opravdové“,
tedy s opravdovým kouřem, voláním linky 150, natahanými hadicemi, požárními jednotkami
z Bohuslavic i Hlučína a v některých případech i s vyděšením a slzičkami. Ovšem, jak praví
přísloví, „Kdo je připraven, není překvapen.“, popř. „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“, tak snad
maminky prominou, že děti stály delší čas na shromáždišti za nepříznivého počasí, aniž by si mohly
při opouštění budovy něco obléknout.
Pro poslední týden, kdy už jsou známky definitivně uzavřeny a učebnice definitivně
odevzdány, připravily třídní učitelky pro své třídy např. sportovní dopoledne nebo výšlapy či
cyklistické výlety do blízkého okolí, protože to bychom měli znát především.
V době, kdy čtete tyto řádky, je už vysvědčení rozdáno. Převážná většina dětí může mít po
zásluze ze svého hodnocení radost, a ty, které ji nemají, mají naději, že v příštím školním roce se
začíná zase znovu a nové začátky mohou mít lepší konce. Všem dětem naší školy přeji, aby si o
prázdninách odpočinuly a nabraly sílu, aby přitom byly na sebe opatrné a pamatovaly na slušné
chování, a nám všem abychom se po prázdninách všichni ve zdraví sešli s chutí učit se novým
věcem.
Za kolektiv ZŠ
Mgr. Marie Kotzurová
Soutěž „Srdce láskou darované“
6. třída se zúčastnila 4. ročníku soutěže „Srdce láskou darované“. Cílem této soutěže byla:
Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, podpora
týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí a radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i
z darování, sdílení radosti v kolektivu. Obdrželi jsme malé dárečky od firmy OPTYS a také děkovný
dopis.
Cituji: „Vážená paní učitelko, jménem firmy OPTYS Dolní Životice Vám chci poděkovat za krásný
příspěvek do soutěže Srdce s láskou darované 2017/2018.
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Vážíme si Vašeho času a energie, kterou věnujete dětem a dovedete je získat pro dobrou věc. Všem
posíláme malé dárky a těšíme se na účast v dalším ročníku.
Za firmu OPTYS Anna Majewská, ředitelka divizi Obchod.
Mgr. Karla Poštulková, třídní učitelka 6. Třídy
Školní liga 2017/2018
Když jsme v rámci předmětové komise tělesné výchovy uvažovali o tom jak zatraktivnit
žákům hodiny tělesné výchovy, zrodil se nápad na vytvoření „Školní ligy“. Co to přesně znamená?
Žáci druhého stupně mohli během celého školního roku 2017-2018, v rámci hodin tělesné výchovy,
soupeřit a sbírat body v předem stanovených sportovních disciplínách.
Disciplíny byly například tyto: sprint 60 m, běh 800 m, 1000 m, skok daleký, šplh na tyči,
dřepy, vrh koulí, hod apod. Hoši ještě měli možnost sbírat body v jednotlivých míčových sportech
jako: basketbal, florbal a fotbal.
Během roku žáci pilně sbírali body, a své výsledky si mohli dle chuti opravit. V posledním
červnovém týdnu jsme vše sečetli a vyhodnotili. Každá třída byla hodnocená zvlášť. V každé
sportovní disciplíně byli hodnoceni tři žáci (hoši a dívky zvlášť). Ti byli za umístění v dané
disciplíně odměněni diplomem. Následně ze součtu všech disciplín, v rámci třídy, pak vzešel
celkový vítěz za třídu. První tři nejlepší za třídu byli odměněni medailí. Rovněž byl pořízen putovní
pohár. Zde jsou zapsáni za daný školní rok nejúspěšnější žáci ve své věkové kategorii. Každý rok
zde přibudou další úspěšní sportovci.
Myslím si, že vyhlášení soutěže „Školní liga“ mělo svůj efekt. Věřím, že příští rok budeme
zdárně pokračovat v započatém, a že snaha žáků dosáhnout co nejlepších výsledků bude ještě větší.
Kompletní výsledky jsou na webu školy. Zde přinášíme celkovou tabulku se závěrečným umístěním
žáků:
9.třída

8.třída

7.třída

6.třída

Celkový vítěz

Celkový vítěz

Celkový vítěz

Celkový vítěz

HOŠI

L.Mika (12b)

V.Ryška (10b)

K.Kubík (14b)

J.Komárek (12b)

disciplíny

J.Kozák (5b)

J.Halfar (9b)

J.L.Nguyen (12b)

F.Kubiš (11b)

V.Cyrus (4b)

Š.Dudek (3b)

A.Pašek (8b)

T.Vinárek (7b)

Celkový vítěz

Celkový vítěz

Celkový vítěz

Celkový vítěz

DÍVKY

K. Vitásková (12b)

A.Badajová (12b )

M. Herudková (11b)

B. Kretková (8)

disciplíny

M. Theuerová (6b)

N.Svobodová (7b)

A. Szturzová (8b)

A. Černovská (6)

A.Janošová (3b)

B.Lamžíková (5b)

A. Szymiczková (5b)

M. Kubíková (5)

Celkový vítěz

Celkový vítěz

Celkový vítěz

Celkový vítěz

MÍČOVÉ

J.Kozák (7b)

J.Halfar (9b)

A.Pašek (6b)

M.Vitásek (7b)

HRY

V.Cyrus (7b -1)

Š.Dudek (4b)

J.Theuer (5b)

F.Kubiš (6b)

D.Piskoř (2b)

M.Foldyna (2b)

A.Ostrárek (3b)

T.Kučera (5b)
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Mgr. Pavel Balcar, Mgr. Martina Mimlichová
Za celoroční práci bych velmi chtěla poděkovat všem pedagogům ZŠ i MŠ, také všem
správním zaměstnancům a popřát pohodovou dovolenou.
Žákům i rodičům přeji, ať si užijí prázdniny a načerpají sílu do dalšího školního roku!
Za spolupráci děkuji zřizovateli, oběma klubům rodičů při ZŠ a MŠ a jejich vedoucím,
školské radě, manželům Ilkovým a všem, kteří jakkoli se školou spolupracují.
Mgr. Gabriela Prchalová

Mateřská škola
A zase je tady konec školního roku
Něco pěkné končí, ale něco pěkné začíná
Končí školní rok 2017 / 2018
Jaký byl? ……v srpnu jsme za velké finanční pomoci Klubu rodičů dokončili další hřiště pro děti.
Rok byl plný akcí pro děti, o kterých jsme vás informovali ve Zpravodaji /karneval, divadla,
výlety,…/.
Musím pochválit – Klub rodičů pod vedením Katky Bachroníkové, Seniorky – úžasné ženy plné
elánu a pozitivní energie, učitelky, které se postaraly o spokojenost dětí, uklízečky, které jsou
kamarádkami pro naše děti, kuchařky, které se velmi ochotně přizpůsobovaly našemu programu
v MŠ.
Děkujeme sponzorům.
Musím pochválit a poděkovat kolektivu MŠ Závada za skvělou práci a spolupráci s obcí, paní
starostce ing. Andreji Lorkové.

Červenec 2018
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Děkuji všem rodičům, kteří pomáhají našim školkám, podílejí se na menších opravách, dávají nám
omalovánky, papíry, pečou nám dobroty.
Děkuji za pomoc panu starostovi Mgr. Pavlovi Dominikovi a paní ředitelce Mgr. Gabriele
Prchalové. Bez její pomoci, vstřícnosti a porozumění by to nefungovalo.
A co začíná?....prázdniny, volno, relaxace. Načerpejte všichni energii a moc se na všechny těším
v září
ved. učitelka Zuzana Oznerová
Den dětí MŠ
V pátek 1. června se uskutečnil v areálu naší školky a školy tradiční den dětí pořádaný Klubem
rodičů při MŠ ve spolupráci s mateřskou školou. Pro děti byl tentokrát připraven program na téma
pohádky „O kohoutkovi a slepičce“. Děti plnily různé úkoly spojené s touto pohádkou. Mohly si
vyzkoušet např. šití bot, dojení kravičky, chůzi na chůdách apod. Za splnění všech úkolů dostaly
děti pěknou odměnu. Bylo připraveno také bohaté občerstvení. Tato akce se těšila hojné účasti dětí i
rodičů. Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této
krásné akce (rodičům, seniorkám, žákům ZŠ). Již nyní se těšíme na další společné akce.
Hlučínská Štěrkovna
Ve středu 13. 6. 2018 se děti z MŠ vydaly na výlet na Hlučínskou Štěrkovnu, kde v rámci
divadelního festivalu Letní šapitó shlédly divadelní představení souboru Loutkový svět, a to
Strašfuňákovy příběhy.
Představení si děti mohly užít ve stanu s kapacitou 350 diváků. Počasí nám nakonec přálo,
takže si starší děti mohly zpříjemnit výlet dřívějším odjezdem na jezero, kde společně posvačily a
prošly si část areálu Hlučínského jezera.
Výlet Hradec nad Moravicí
V pondělí 4. 6. jely děti ze tříd Sovičky a
Medvídci na výlet. Naším cílem byl zámek
Hradec nad Moravicí. Sotva jsme se po
příjezdu rozhlédli, už nás na nádvoří zámku
čekala nádherná pohádka, ve které byl nejen
princ Bajaja ale také živý kůň, který mu
pomohl v boji proti zlému drakovi zachránit
krásnou princeznu.
Dobové oblečení,
rytířská zbroj a poutavé vyprávění
královského šaška děti nadchlo. Následně
nás čekala cesta zámeckým parkem za
pokladem, plná úkolů a vyznačených cest.
Poklad jsme našli!!!
Děti byly velmi
nadšené a ještě dlouho ve školce
vzpomínaly na krásný výlet.
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Výlet rybičky a žabičky 2018
V pondělí 18. 6. jsme navštívili veselé sportování u
Vodníka Slámy. Sportování proběhlo v areálu Mlýna, kde
bylo pro děti připraveno 6 stanovišť s pohádkovou
tématikou. Děti cvičily s kruhy, na žíněnkách, s
molitanovými hady a procvičovaly hod. Ale hlavně
dováděly. Velikou odměnou pro naše nejmenší byla
samotná cesta autobusem :)

Kolektiv MŠ

Školní družina
Školní rok 2017 – 2018 rychle utekl a my se školní družinkou
jsme poslední společný měsíc uzavřeli tradičním večerem s
družinkou.
Počasí nám přálo, všichni jsme se setkali před ZŠ, kde jsme
nechali věci na přenocování a společně jsme šli k myslivecké
chatě. Děti si dosyta vyběhaly, udělaly si kluziště, zahrály
míčovky a zaskákaly v pytlích. Za mysliveckou chatou jsme
si mohli zastřílet na terč a také jsme poseděli u ohniště, kde
jsme opékali dobrůtky.
Ve večerních hodinách jsme se vrátili do naší družinky, kde
jsme se rozloučili s rodiči a noc patřila nám. Nezapoměli jsme
hledat školní strašidla, mysleli jsme také na všechny třídy,
kterým jsme nakreslili obrázky a napsali vzkazy.
Podle ohlasů se večer vydařil, děti se vyřádily v přírodě a
zažily dobrodružství v noční družince.
Děkuji myslivcům za poskytnutí prostor okolí myslivecké
chaty, všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří strávili
páteční večer s námi.
Přeji všem krásné a ničím nerušené prázdniny a budu se na
všechny těšit v dalším školním roce.
Zápisové dny do školní družiny
V poslední srpnovém týdnu budou vyhrazeny tři dny na zápis dětí do školní družiny ve školním roce
2018 – 2019. Přesné termíny a časy budou upřesněny v dalším zpravodaji, budou na webu školy,
obce a v srpnu hlášeny v místním rozhlasu.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
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Sport
SK Bohuslavice
Skončila sezóna 2017–2018, kterou jsme odehráli v I. B třídě skupině „B“. Po sestupu z vyšší
soutěže byly trošku obavy, aby mužstvo nešlo ve výkonech ještě dolů. Naštěstí k tomu nedošlo. Ve
zřejmě nejsilnější skupině I. B jsme v konečném účtování obsadili přijatelné 5. místo. Škoda
některých vyloženě nezvládnutých zápasů, které nás připravily o body a také lepší umístění (Píšť,
Chuchelná, Kozmice venku, Petřvald, Ostrava a Velká Polom doma). Na druhé straně jsme
několikrát vyrovnávali na konci zápasů a dokázali zvítězit nad favority z Vřesiny a Strahovic.
Bohužel se nedařilo našemu béčku ani žákům, kteří skončili na chvostech tabulky. Jednoroční
spojení dorostu s Dolním Benešovem nepřineslo očekávané výsledky a končí.
Děkuji všem hráčům za snahu a trenérům za neocenitelnou práci pro naší obec. Uznání patří také
všem, kteří se na rozdíl od „odborníků a kritiků všeho druhu“, bez nároku na odměnu podílejí na
přípravě hřiště, výstroje, údržbě areálu a dalších nezbytných služeb pro chod klubu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
„A“ mužstvo I.B třída

Tabulky:

1.

Vřesina

26 19

4

3

66:24 61

2.

Petřvald na Moravě

26 15

7

4

66:33 52

3.

Strahovice

26 15

4

7

76:40 49

4.

Klimkovice

26 12

5

9

46:39 41

5.

Bohuslavice

26 11

5

10 56:48 38

6.

Kozmice

26 10

6

10 59:52 36

7.

Ostrava Jih

26 11

3

12 62:63 36

8.

Velká Polom

26 10

5

11 44:55 35

9.

Šilheřovice

26 10

4

12 50:64 34

10. Darkovice

26

9

6

11 42:48 33

11. Chuchelná

26

9

2

15 37:75 29

12. Hať

26

7

8

11 33:45 29

13. Píšť

26

6

5

15 41:70 23

14. Dolní Lhota

26

5

2

19 41:63 17

Stránka | 15

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 307

Červenec 2018

„B“ mužstvo III. třída

1.

Služovice

23 19

2

2

91:21 59

2.

Bolatice "B"

24 16

3

5

88:37 51

3.

Dolní Benešov "B"

24 12

5

7

65:54 41

4.

Sudice

23 12

4

7

76:58 40

5.

Štěpánkovice "B"

24 11

3

10 49:56 36

6.

Oldřišov "B"

24 10

4

10 72:83 34

7.

Strahovice "B"

24

9

5

10 56:57 32

8.

Závada

24

9

5

10 47:52 32

9.

Bělá

23

8

7

8

10. Darkovičky "B"

23

7

5

11 47:60 26

11. Hať "B"

24

6

6

12 42:64 24

12. Bohuslavice "B"

24

5

3

16 49:89 18

13. Kozmice "B"

24

3

2

19 34:90 11

57:52 31

dorost okresní přebor
1.

Bolatice

20 18

1

1

81:19

2.

Háj ve Slezsku

20 16

1

3

138:34 49

3.

Litultovice

20 14

3

3

70:30

45

4.

Malé Hoštice

20 13

1

6

61:40

40

5.

Slavkov

19

9

1

10

44:62

28

6.

D. Benešov
Bohuslavice

19

8

3

9

63:59

27

7.

Vávrovice

20

6

3

11

54:80

21

8.

Píšť

20

7

0

13

46:77

21

9.

Kylešovice

20

5

4

11

35:78

19

"B"-

55
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10. Hať

20

2

2

16

38:89

8

11. Vřesina

20

2

1

17

28:90

7

žáci okresní soutěž 1 + 7

1.

Bolatice

12 12

0

0

127:16 36

2.

Šilheřovice

12 9

0

3

56:34

27

3.

Pustá Polom

12 8

1

3

72:38

25

4.

Píšť

12 4

2

6

49:70

14

5.

Dobroslavice

12 4

0

8

38:47

12

6.

Háj ve Slezsku

12 1

2

9

21:94

5

7.

Bohuslavice

12 1

1

10

17:81

4

Malá kopaná
SK Bohuslavice pořádá ve čtvrtek 5. 7. 2018 turnaj v malé kopané. Začátek je v 9,00. Občerstvení je
zajištěno.
Bohuslavický volejbal slaví úspěch
V sobotu 16. 6. 2018 se
naše volejbalové družstvo
zúčastnilio již tradičního
volejbalového
turnaje
smíšených
družstev
v Chuchelné.
Od

brzkého rána
svítilo
sluníčko,
které
předznamenalo
vydařený
den. Kurt sice museli
pořadatelé mezi zápasy
pořádně kropit, ale takové
počasí je pro venkovní
volejbal přímo ideální.
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Turnaje v Chuchelné se zúčastnilo pět družstev. Soupeřili jsme s družstvy z Chuchelné,
Štěpánkovic, Dolního Benešova a Bolatic.
Po prvním vyhraném zápase proti Bolaticím 2:0 se nám zvedlo sebevědomí a do konce
turnaje jsme se už vezli na vítězné vlně. Pouze družstvo Rebelů z Dolního Benešova nás připravilo
o set, ale počtem uhraných míčů jsme byli vítězní. Rozhodující zápas jsme sehráli s družstvem ze
Štěpánkovic. Z tohoto týmu jsme měli největší strach, protože měli zatím výborné skóre s ostatními
týmy a pouze vítězství z tohoto zápasu by nám zajistilo celkové prvenství v turnaji. Po vyhraném
prvním setu se ve druhém setu ujali vedení soupeři a zápas se začal lámat až v koncovce, kdy se
nám podařilo zápas získat v náš prospěch. Tímto jsme tedy celý turnaj vyhráli s bilancí 3 výher a
jedné remízy.
Doufáme, že příští rok prvenství obhájíme.
Hasiči informují
V neděli 17. 6. 2018 za velmi pěkného počasí proběhla na hřišti SK denní soutěž v požárním sportu
XXVI. Ročník ,,Memoriál Rudolfa Šebestíka“. Soutěže se účastnilo 16 družstev z toho 5 družstev
žen. V kategorii muži se na 1. místě umístily Vrbice s časem 14,96 na 2. místě Závada s časem
15,52 a na 3. místě Vřesina s časem 15,67. Naše družstvo mužů se umístilo s časem 17,06 na
pěkném 7. místě. V kategorii ženy se na 1. místě umístila po druhé za sebou Závada s časem17,05
na 2. místě Bělá s časem 19,38 a na 3. místě Píšť s časem 19,99. Naše družstvo žen se umístilo s
časem 21,60 na pěkném 4. místě.
Všem soutěžícím děkujeme za pěknou prezentaci požárního sportu, a všem divákům za
povzbuzování soutěžících a hojnou účast.
Dne 20. 7. 2018 se od 22.00 hodin uskuteční noční hasičská soutěž, která je zařazena do soutěže
Noční Hlučínské hasičské ligy. Taktéž na tuto akci vás co nejsrdečnější zveme.
Za SDH Jan Manusch – velitel
Hlučínská liga
Mladí hasiči ukončili sezónu Hlučínské ligy
2017/2018 závěrečným kolem u nás
v Bohuslavicích na hřišti TJ Sokol. Děti
bojovaly ve štafetě 4 x 60 a v PÚ. Mladší žáci
se na domácí půdě umístili na 6. místě a starší
na krásném 1. místě. Celkové vyhodnocení
ligy bylo pro starší postupující z 5. místa
s počtem 73 bodů a mladší na dvanáctém místě
s 13 body.
Postupové kolo o pohár starosty OSH Opava se
uskutečnilo v Hlavnici v sobotu 23. 6. Zde
změřilo své síly pět nejlepších družstev
z Hlučínské ligy, pět z Mladecké
a pět
z Opavské. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto jsme nezoufali. Na soutěž jsme sice přijeli pozdě a
odstartovali jsme tedy z posledního 16. místa, ale výsledky byly pro mě překvapující. Děti se k tomu
postavily hrdě a šlo vidět, že si i věří. Zopakovaly stejný výkon jako u nás na domácí půdě a s časem
18:22 na PÚ a 49:94 na štafetě 4 x 60 jsme předčili naše očekávání. Překvapivé 2. místo a postup na
krajské kolo „O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“ v Holčovicích, které se uskuteční 1.
září. Takže máme dva měsíce na vypilování chyb ve štafetě požárních dvojic a PÚ. Motivací nám
bude týdenní táborový pobyt pro mládež v Polsku. Držte nám palce.
Vedoucí kolektivu mládeže Petr Kubík
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TFA Bohuslavice
Přípravu pro letošní sezonu jsme začali již na podzim
loňského roku s využitím školní tělocvičny. Vytyčili jsme si
dva vrcholy sezony: červnové Mistrovství Evropy
v Německu a Mistrovství ČR v říjnu. Tomu podřizujeme
přípravu v úplně novém treninkovém splitu. Pondělí
fitcentrum TRX, úterý posilovna, středa běh + schody na
sile, čtvrtek ve zbrojnici technika + silové disciplíny, pátek
lehký výklus, sobota závody, neděle volno.
Ve čtvrtek občas bušíme kladivem do hammerboxu, trvá to
max. 15 - 20 min., tak to zkuste vydržet.
Z počátku roku se nám moc v soutěžích nedařilo, ale získali
jsme několik dílčích úspěchů, např. pohár za 1. místo O
cenu hejtmana Pardubického kraje v kategorii 45+.
Ve dnech 8 - 9.06. se konalo v Německém Mönchengladbachu otevřené Mistrovství Evropy TFA.
Závodu se úspěšně zúčastnila reprezentace HZS, viz. https://www.pozary.cz/clanek/190884-namistrovstvi-evropy-v-tfa-v-roce-2018-cesi-kralovali-ve-trech-kategoriich/
Kromě reprezentace se zúčastnili i dva nadšenci, dobrovolní hasiči z Bohuslavic, David Pašek Mistr ČR TFA v dobrácích 2016-18 a Adam Ryš.
V náročné konkurenci 113 borců z celé Evropy vybojovali toto umístění:
David Pašek
Adam Ryš

celkově 23.
60.

v kategorii M

9. místo

M 50 2. místo

O týden později, 23.06. jsme se zúčastnili velmi náročného TFA Slovakia, kde David skončil
v kategorii M 18 kvůli technické chybě na smolném 4. místě se ztrátou 1,22 s na 3. místo. Adam
skončil v M45 na 6. místě, celkově 55. Celkem bojovalo 71 závodníků z Česka, Maďarska, Polska a
Slovenska.
Výsledky vzhledem k podmínkám, ve kterých po zaměstnání trénujeme, nejsou špatné. Oba máme
motivaci pro příští rok, David má toho před sebou ještě hodně a já přestoupím do vyšší věkové
kategorie M 55.
Naše účast by nebyla možná bez finanční dotace Obce Bohuslavice, která nám díky
osvícenému p. starostovi a zastupitelstvu umožnila bojovat v tomto krásném prestižním
závodě. Děkujeme.
SDH Bohuslavice uspořádá pod záštitou starosty obce 22. září soutěž TFA O pohár obce
Bohuslavice. Tímto ctěné občany již v předstihu zveme. Jednáme o účasti kvalitních borců a pokud
vše dobře dopadne, přijede absolutní Mistr Evropy Marcin Zdieblo.
V okolí se konají tyto soutěže: 07.07. Slezská Harta, 21.07. Větřkovice, 28.07. Horní Suchá, 18.08.
Horní Lhota - Vaňkáč, 04.09. Ostrava - kvalifikace na MČR, 22.09. Bohuslavice.
A 06.10. v Domažlicích Mistrovství republiky. Tak nám držte palce a přijďte nás podpořit.
Adam Ryš
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DISCO DANCE
Kategorie DĚTI (8-10 let)
Za tuto kategorii v taneční skupině Dance 4 Life Opava soutěžily s formací
Rio land naše děvčata z Bohuslavic Julie Dominiková a Sofie Strýčková.
Famózní vystoupení s nádhernými kostýmy, které člověka dostalo do varu
a pomyslně i na známý karneval v Riu. Děvčata si vytančila několik
medailí, pro ně asi nejdůležitější titul Mistryně Moravy 2018 a postup na
Mistrovství ČR, kde skončily ve velké konkurenci těch nejlepších družstev
z ČR na krásném 4. místě. Gratulujeme
Kategorie MINI (6-8 let)
V této kategorii tančí ve stejné taneční skupině
Gabriela Kocurová. Letos s formací Vítejte na Safari,
kde v počtu 21 tanečnic vybojovaly hned několik
zlatých medailí, z toho nejdůležitější titul si přivezly z Prahy z Mistrovství ČR,
kde obhájily loňské vítězství a staly se tak Mistryněmi ČR 2018.
Sezóna to byla pro holky velmi náročná, ale určitě jsou se svými výkony
spokojené. Mají být právem na co hrdé. Po prázdninovém soustředění už
budou nabírat síly na další taneční sezónu.
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Hledání ztraceného času
Tak zní název projektu, který v letošním roce realizuje Sdružení obcí Hlučínska
s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice. V úvodní části
projektu probíhal sběr historických fotografií z regionu. Z několika stovek zaslaných snímků byly
některé vybrány pro prezentaci na výstavách a pro česko-polský kalendář na rok 2019.
Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka probíhají postupně fotografické
workshopy, v rámci kterých účastníci postupně zachycují současný život na Hlučínsku a v polském
příhraničí. Úvodní dvoudenní workshop proběhl ve dnech 28. - 29. 4. v Rohově, následovaly
jednodenní workshopy 19. 5. v Krzanowicach, 20. 5. v Zabełkowě a 16. 6. v Kietrzu. Závěrečný
workshop proběhne 18. 8. v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií budou na podzim prezentovány na pěti
čtrnáctidenních výstavách. V září budou moci výstavu obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích,
v říjnu poputuje výstava na polské území, a sice do gmin Krzanowice a Krzyżanowice. V listopadu
se výstava vrátí zpět na Hlučínsko, aby ji mohli zhlédnout návštěvníci kulturního domu v Hlučíně.
Poslední prezentace snímků proběhne v prosinci v gmině Kietrz.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely projektu, účastníkům
fotografických workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín za spolupráci při
organizaci workshopů a výstav.

Lenka Osmančíková

Kulturní akce v okolí v měsíci červenci
5.7. Závada – Obecní slavnosti

14.7. Kravaře – Pivní slavnosti

6.-8.7.Štěpánk.Albertovec-Mistr.ČR ve voltiži

14.7. Velké Hoštice – Sportovní den

7.7. Služovice – Sportovní slav., Vrbecký odpust 14.7. Oldřišov – Myslivecké hody
7.-8.7. Strahovice – Hasičské slavnosti

20.-22.7. Chuchelná – Sportovní slavnost

7.-8.7. Štěpánkovice - Odpust na Svobodě

21.7. Hněvošice – Myslivecké hody

8.7. Hlučín – Festival kultury a hluč. řemesel

27.-28.7. Bělá – Noční hasičská soutěž
a hasičský víkend

8.7. Kobeřice – Myslivecké hody

27.-29.7. Strahovice – Sportovní slavnosti

13.-14.7. Chlebičov – Myslivecké dny

28.7. Darkovice – Odpoledne s hasiči

13.-15.7. Kobeřice – Sportovní slavnost

28.-29.7.Štěpánkovice – Zahrádkářská slavnost

13.-15.7. Hlučín – Prajzská řezbář. show, pivní
slav.

29.7. Vřesina – Myslivecké odpoledne
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – červenec 2018
Den

Datum

Liturgická oslava

NE

1.7.2018 13. neděle v mezidobí

ST

4.7.2018

PÁ

6.7.2018

SO

7.7.2018

NE

8.7.2018 14. neděle v mezidobí

Čas

Úmysl mše svaté

6:45 Za Hildegardu Fojtíkovou, manžela, rodiče z obou stran
a zemřelou rodinu
9:30 Za Annu Paškovou k nedožitým 70 letům, za + manžela
a rodiče z obou stran
18:00 Za Viléma Kotzura, manželku, syna a zetě
10:00 Svatba Tomáše Tvrze a Barbory Čechákové
18:00 Za členy živého růžence
7:00 Za Annu Volkmerovou, Evu Varyšovou a Adélu Hosovou
6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Za Rozálii Fussovou, manžela, dceru, snachu a zetě

ST

11.7.2018 Svátek sv. Benedikta

18:00 Za Annu Dominikovou, rodiče a tchána

PÁ

13.7.2018

18:00 Výroční rekviem za Eduarda Fichnu

14.7.2018

7:00 Za Bertu Birtkovou, manžela, rodiče z obou stran a za
živou rodinu

SO

10:30 Svatba Davida Štefka a Evy Novákové
6:45 Na poděkování za 82 let života s prosbou o dar zdraví a za
+ rodiče, manželku, syna, snachu a + příbuzenstvo

NE

15.7.2018 15. neděle v mezidobí

ST

18.7.2018

18:00 Za Olgu Kocurovou a duše v očistci

PÁ

20.7.2018

18:00 Za Jaroslava Fusse k nedožitým 60 letům, manželku, rodiče
z obou stran a za živou rodinu

SO

21.7.2018

NE

22.7.2018 16. neděle v mezidobí

ST

25.7.2018

PÁ

27.7.2018

18:00 Za Leo Dominika a rodiče z obou stran

SO

28.7.2018

7:00 Za + rodiče Pohankovy, Kaldovy, zemřelé sestry, duše
v očistci s poděkováním za dar zdraví a Boží požehání pro
živou rodinu

NE

29.7.2018 17. neděle v mezidobí

9:30 Za + Josefa Benka k nedožitým 75 letům, za + rodiče
z obou stran a dar zdraví a požehnání pro živou rodinu

7:00 Za Linuse Kučeru a rodiče z obou stran
11:00 Svatba Jiřího Viláška a Martiny Štefkové

Svátek sv. Jakuba,
apoštola

6:45
9:30 Za živé a + farníky
18:00 Za rodiče Kocurovy, děti a příbuzné; za rodiče Vincířovy,
příbuzné z obou stran a živou rodinu

6:45 Za živé a zemřelé Anny z Bohuslavic
9:30 Za Kunhutu Moslerovou, manžela a + rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2018
Fojtíková Ervína
Heisig Heinz
Hahnová Ilona
Benková Anna
Odvody Vojtěch
Buhlová Milena
Kocur Erhard
Štefaňák Štefan
Pohanka František

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
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