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Vážení spoluobčané,
závěr roku neúprosně klepe na dveře, což nám
připomíná také počasí. V první polovině uplynulého
měsíce jsme sice zaznamenali vyšší teploty a slunečné
počasí, ale přesně uprostřed listopadu došlo
k výraznému ochlazení a typicky „dušičkovému
počasí“. Teploty se často dostaly pod bod mrazu a
největší zima skoro -10 stupňů byla v noci 29.
listopadu. Dočkali jsme se také sněhu. Na den přesně
jako v loňském roce, 20. listopadu, přišla první sněhová
nadílka a stejně jako loni, i letos musely pluhy
kličkovat mezi zaparkovanými auty.
Poslední měsíc je časem hodnocení celoroční práce.
Čiňme tak s nadhledem, rozvahou, ale i se zdravým
sebevědomím.
V listopadu jsme dokončili práce na ulici Kozáková.
Udělalo se prodloužení vodovodního řadu, kanalizace a
také se zpevnil povrch této nové ulice. Posledními
pracemi byla také dokončena plánovaná výměna světel
v obci. K pravidelnému jednání se sešla rada obce a
finanční výbor, kde se projednával návrh rozpočtu a
hlavní záměry obce v oblasti investic a oprav na příští
rok.
Měsíc jsme zahájili vzpomínkou na naše drahé zemřelé
v kostele Nejsvětější Trojice a na hřbitově. První
sobotu se v sále obecního úřadu konalo přivítání
občánků narozených za uplynulý rok. A bylo co vítat,
rodiče přivedli 33 dětí. První víkend měsíce skončila
podzimní část fotbalové sezony. První mužstvo
zakončilo sezonu domácí remízou a celkově skončilo
v polovině tabulky. Klub rodičů při ZŠ připravil na
pátek 9. 11. pro děti Uspávání broučků a vítání Sv.
Martina. Na závěr se konal lampionový průvod obcí.
Hasiči uspořádali pro své členy a hosty večírek
s hudbou. Den boje studentů za svobodu a demokracii
jsme si připomenuli 17. listopadu.
Advent v Bohuslavicích si neumíme představit bez
výstavy „Kouzlo a vůně perníků“, ta letošní byla na
téma „Půjdem spolu do Betléma“. Konal se 15. ročník a
navštívilo ho opět veliké množství lidí. Děkuji všem
pekařkám i pekařům. Za organizaci a přípravu děkuji
paní Ing. Magdaleně Birtkové, paní Mgr. Lucii
Hamplové a pracovnicím obecního úřadu. Den před
první Adventní nedělí se rozsvítil Vánoční strom
Bohuslavic.
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V prosinci se uskuteční druhé zasedání obecního
zastupitelstva, kde se bude projednávat rozpočet na
budoucí rok a hlavní investiční akce. Na příští rok
jsme opět připravili Bohuslavický kalendář. Je na
téma rok v obci a připomínky 100. let farnosti.
Kalendáře obdrží občané zdarma v první polovině
prosince. Bohuslavický oříšek přivede dětem Sv.
Mikuláše s doprovodem před obecní úřad ve středu 5.
prosince. Druhou adventní neděli se bude od 15,00
v kostele konat koncert Kněžské gregoriánské scholy.
V sobotu 15. prosince se bude konat tradiční jarmark.
Hojnost nápojů dobrého jídla bude v nabídce před
kulturním domem a bude také možnost zakoupit
drobné dárky a ozdoby. Krásným zvykem odpoledne
na Štedrý den je představení „Živého Betléma“. I
letos bude v režii Elišky Newrzelové a Moniky
Vitáskové. Představení farní mládeže začne ve 13,00
na zahradě fary. Štěpánská zábava se bude konat 25.
prosince v sále KD. Sportovní akce patří
neodmyslitelně ke konci roku a vánočnímu času. Na
Štěpána se bude v tělocvičně konat turnaj
v nohejbalu. Příznivci karetní hry „66“ se stejný den
odpoledne sejdou v kulturním domě. Na čtvrtek 27.
prosince je připraven turnaj ve stolním tenisu v sále
KD. Uskuteční se i turnaj ve volejbalu v tělocvičně
školy. Pravidlem jsou také procházky krásnou
krajinou našeho okolí.
Vážení spoluobčané, do následujícího období ať
nás provází pohoda a klid. Prožijme období Vánoc
v radosti se svými nejbližšími.
Do nového roku 2019 nám přeju mnoho zdraví,
štěstí a Božího požehnání.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018
2. jednání rady obce Bohuslavice dne 15. 11. 2018
Rada obce Bohuslavice bere na vědomí:
Dohodu o rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem obce.
Informace o výběrovém řízení.
Informace k možnosti zřízení podúčtu na opravu vodovodu a kanalizace.
Termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2019.
Možnost vydání vnitřního předpisu na zadávání veřejných zakázek.
Informace o povinnostech členů rady dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.
Program 2. OZ, které se bude konat dne 18. 12. 2018 v 18,00 v OD.
Hospodaření a plnění rozpočtu za I-X/2018. Výběr daní za I-X/2018.
Návrh ceníku vodného a stočného na r. 2019.
Přípravu rozpočtu 2019 včetně investičních akcí.
Informace o provozu Senior Taxi.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích: Komunikace Kozáková. Veřejné osvětlení.
Informaci z ÚZSVM o pozemku p. č. 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (KD).
Návrh na rozdělení pozemku p. č. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na 5 stavebních parcel.
Různé: Kalendář na rok 2019, kulturní akce – Kouzlo a vůně perníků, Vánoční jarmark, 3. Obecní
ples.
Mimo jiné schválila:
Přijetí nových zaměstnanců OÚ do dělnické profese.
Přijetí brigádníků na práce v obci.
Prodloužení nájmů v obecních bytech v domě č. p. 235 dle čl. 1 odst. 3 Nájemní smlouvy.
Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené v roce 2009 mezi obcí Bohuslavice a
ARRIVA MORAVA a. s. o zajištění autobusové linkové dopravy na období 9.12. – 31.12. 2018.
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko na přechodné období od
1. 1. 2019 do 8. 6. 2019 mezi Moravskoslezským krajem a obcí Bohuslavice.
Reklamační řád kanalizace obce Bohuslavice.
Poskytnutí individuálních dotací dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.
Směrnici rady obce Bohuslavice č. 1/2018 k odměňování ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Další informace
Obecní kalendář
Kalendář na rok 2019 je na téma „Rok v obci“, zmapuje nejvýznamnější události a akce, které se
takřka pravidelně opakují. Fotografie jsme vybírali zpětně za více než deset let, abychom také trošku
zavzpomínali a porovnali, jak se doba mění. Hlavním cílem pak bylo ukázat bohatost kulturního a
společenského života v naší krásné vesnici. Ten by nebyl možný bez nezištné a obětavé práce
mnoha z Vás.
Rok 2019 je také rokem připomínky 100 let od vzniku farnosti. Protože jsme Bohuslavice, je část
fotografii vybrána také z bohatého života farnosti, který není určen jen pro věřící, ale pro všechny
obyvatelé obce i hosty z okolí.
Kalendáře budou roznášeny do domácností v první polovině měsíce prosince.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Upozornění obce
K poslednímu listopadu ukončil pracovní poměr technik obce. Telefonní číslo, které používal je
služební. V současné době se dovoláte na obec, ale ne na jeho konkrétní osobu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Informace k placení záloh vodného a odpisům vodoměrů v prosinci
Vyzýváme odběratelé vody z obecního vodovodu, kteří dosud neuhradili zálohu na vodné a stočné
v letošním roce, že mají možnost zaplatit zálohu ještě v prosinci, a to při platbě v hotovosti na OÚ
do 19. 12. 2018 nebo bankovním převodem na účet obce – č.ú.: 1847340339/0800 do 31. 12. 2018.
Cena vodného pro rok 2018 je 15,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2018 je 4,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena za pronájem vodoměru je 80,- Kč vč. DPH.
Správce vodovodu p. Ondřej Štefek bude od 10. 12. 2018 provádět odečty vodoměrů, jako
každoročně začne směrem od Dolního Benešova. Prosím o umožnění přístupu k vodoměru tak, aby
mohl provést odečet a kontrolu. Pokud v týdnu od 10. do 15. 12. nebudete doma, prosím o nahlášení
stavu vodoměru telefonicky nebo na email: jana.janosova@bohuslavice.eu.
Podle skutečné spotřeby bude provedeno vyúčtování s odečtením zaplacených záloh, kdy buď
vznikne přeplatek nebo nedoplatek. Konečná faktura Vám bude doručena do poštovní schránky na
přelomu ledna – února 2019.
Janošová, tel. 553 659 064
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Pečení perníčků ve škole
V pondělí 19. listopadu se
chodbami školy nesla perníková
vůně. Tento den se opět
předháněly
dvojice
žáků
zastupující jednotlivé třídy
v tom,
kdo
připraví
z perníkového těsta nejlepší
výrobek.
Na přípravách a organizaci
se jako každoročně podílela
naše p. vychovatelka ŠD Karin
Herudková, přímo na akci
pomáhal p. Karel Ostárek. Ten
obstaral pro děti perníkové těsto jako sponzorský dárek Včelařského spolku Moravy a Slezska.
Čtyřčlenná porota ohodnotila a vybrala ty nejlepší:
1. místo – Jan Halfar, Šimon Dudek (9. třída)
2. místo - Eliška Hurná, Charlotte Šenkýřová (7. třída)
3. místo – Jana Pudichová, Dominika Tulisová (7. třída)
4. místo – cena Klubu perníkářek – Vojta Plaček, Tomáš Tkačík (8. třída)
Všechny výrobky našich dětí byly součástí
výstavky Kouzlo a vůně perníku
v kulturním domě.
Za organizaci, podporu a pomoc děkuji
všem, kteří se do soutěže letos zapojili.
Velký dík patří také bohuslavickým
perníkářkám za krásnou cenu pro děti.
Dětem děkuji za účast a chuť pokračovat
v naší tradici.

Pozvání
Ve středu 12. prosince 2018 jste srdečně zváni na ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK. V 16:00
bude zahájen v tělocvičně kulturním vystoupením žáků. Zároveň bude ve třídách probíhat prodej
výrobků dětí, vánoční dílničky a dílna čtení. Nabídneme i něco k občerstvení.
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V 18:00 se sejdeme na školním dvoře a společně
si zazpíváme v rámci celorepublikové akce
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY (více informací a
seznam koled i s texty najdete v Deníku a na
stránkách Deník.cz) Klub rodičů si připravil malé
občerstvení na zahřátí a pro děti opět balónky
s dopisy Ježíškovi.
Těšíme se na příjemnou předvánoční
atmosféru! Srdečně zvou žáci a kolektiv
pedagogů.
Den otevřených dveří v 1. třídách
V úterý 27. 11. měli možnost rodiče našich prvňáčků nahlédnout do výuky v 1. třídách. Jsme
rádi, že si našli čas a přišli za námi do školy. Mohli vidět své děti i paní učitelku v akci, měli
možnost si popovídat o výuce a dětech s paní učitelkou. Mnozí zjistili, že se dá učit i zábavnou
formou s uplatněním mnoha moderních výukových pomůcek a nových metod výuky a možná našli
inspiraci pro domácí přípravu na vyučování.
Naše školní jídelna
Možná některé děti zaznamenaly, že se naše paní kuchařky nestarají jen o kvalitní stravu dětí, ale
snaží se nabízet dětem nejrůznější informace o nabízených pokrmech. Na nástěnce v jídelně mají
děti možnost si přečíst zajímavosti o potravinách, popř. se inspirovat recepty. Tyto informace jsou
doplněny i výstavkou hlavně méně známých potravin. Věříme, že i tímto způsobem seznámíme děti
s tím, co jíme a proč jsou některé potraviny pro naše tělo důležité.
Mgr. Gabriela Prchalová
Srdce s láskou darované
Již po třetí se žáci sedmé třídy zúčastnili
soutěže „Srdce s láskou darované“. V této
soutěži žáci podporují tradiční lidské
hodnoty, jako je láska a přátelství. Letos
děvčata ze sedmé třídy vyrobila papírové
srdce, darovala je Matějovi a také o něm
napsala příběh:
„Jsme žáci 7. třídy základní školy v malé
vesnici Bohuslavice na Opavsku. I mezi
námi jsou děti, které v životě neměly tolik
štěstí jako my a zaslouží si naši podporu.
Matěj, veselý malý kluk, chodí do 2. třídy.
V šesti letech mu byl diagnostikován nádor
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mozkového kmene. Podstoupil operaci a poté čtyři měsíce chemoterapie. Léčba ale nezabírala, proto
mu lékaři naordinovali biologickou léčbu, kterou podstupuje dodnes. Pravidelně s maminkou a
tatínkem dojíždí do Fakultní nemocnice v Brně na kliniku dětské onkologie. Matěj nás inspiroval
svou statečností poprat se s těžkou nemocí, a tak bylo jasné, komu srdce z lásky darované věnujeme.
Matějovi jsme nedarovali jen srdce, ale také spoustu dárečků a jedno velké překvapení. Tatínek
Lukáš Pudich je hasič v hasičském sboru
v Hlučíně. Ve středu 7. 11. přijel hasičským
autem ke škole, aby si Matěj mohl auto
prohlédnout, posadit se do něj, a dokonce i
zapnout sirény.“
Akci přihlížely děti z obou zúčastněných
tříd. Mockrát děkujeme tatínkovi a
děvčatům ze 7. třídy a podpořme je v soutěži
veřejným internetovým hlasováním na
stránkách www.srdceslaskou.cz, a to od 5. 2.
2018 do 15. 3. 2018.
Mgr. Karla Poštulková a Barbora Stuchlíková

Vitamínový den
Dvanáctý listopad se v naší škole nesl v duchu zdravé výživy. Využili jsme nabídky MK Fruit s.r.o.
z Olomouce, která je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a dodává nám zdarma ovoce
a zeleninu pro žáky I. i II. stupně. Zároveň nabízí doprovodné programy o zdravé výživě. Tentokrát
připravili pro žáky ochutnávku čerstvě vyrobených šťáv, smoothie a pyré.
Mgr. Irena Václavková
Šípkový podzim
I v letošním roce se naše škola
zapojila již do 10. ročníku
Šípkového podzimu, který obnáší
sběr
plodů
pro
zvířata
v Zoologické zahradě Ostrava.
Díky pilným sběračům a panu
Herudkovi, který se postaral o
odvoz, jsme mohli 3. listopadu
odevzdat 1357 kg žaludů, a tak si
opět odnést prvenství. Největší
měrou k tomu přispěli žáci Kubík
Patrik z 1. A se 151 kg, Vlček Jan
z 1. B se 120 kg. Do sběru se
zapojilo celkem 39 dětí od 1. až po
8. třídu, kterým patří také velké
poděkování.
Mgr. Irena Václavková
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Záložka do knihy spojuje školy
Záložka do knihy - pro někoho možná
docela obyčejná věc. Pro žáky 1.- 5. třídy
je to ovšem už několik let velká výzva.
Tvoří totiž záložky pro své slovenské
kamarády v rámci česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spojuje školy.
V letošním roce jsme si vyměnili záložky
se žáky Základní školy v Bánovcích nad
Bebravou.
Různými
výtvarnými
technikami jsme vytvořili 145 velmi
pěkných a nápaditých záložek, které jsme
odeslali na Slovensko. I my jsme
samozřejmě obdrželi zajímavé záložky,
ze kterých měly děti velkou radost.
Poděkování patří všem vyučujícím, kteří se se svými žáky do projektu zapojili.
Mgr. Lenka Lasáková

Školní družina
Pouštění draků
v důlkách
V pátek 16.11. byl
poslední slunný a teplý
den v tomto podzimu. S
dětmi jsme strávili krásné
odpoledne v Důlkách, kde
jsme pouštěli draky. Dva
nám chtěli uletět, ale my
jsme je společně chytili.
Spoustu dráčků se nám
zamotalo. Asi bez sebe
nechtěli být. Byli i tací,
kteří zde položili svůj
život a to v zápalu boje –
být nejlepší. Zpátky do školy jsme se vrátili všichni v jedné barvě a to hnědé.
Přesunuli jsme se do cvičné kuchyně, kde jsme společně s rodiči čistili, strouhali, dochucovali a
smažili bramborové placky. Provoněli jsme celou školu. Placky se povedly, a tak si všichni naplnili
svá bříška.
Děkuji tímto moc rodičům, kteří si udělali čas a toto odpoledne strávili se svými dětmi tak trochu
jinak.
Blíží se svátky klidu, pohody a očekávání, proto si je tak i udělejme.
Krásně pohodové a poklidné svátky plné radosti a očekávání přeji jménem svým i vašich dětí.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková
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Konečné tabulky po podzimní části fotbalových soutěží 2018/2019
I. B třída, skupina „B“
1. Ostrava - Jih

13

9 1 3 48:14 28

2. Klimkovice

13

8 3 2 38:24 27

3. Slovan Ostrava

13

8 1 4 38:30 25

4. Velké Hoštice

13

8 1 4 19:17 25

5. Darkovice

13

6 2 5 33:30 20

6. Strahovice

13

6 2 5 26:29 20

7. Bohuslavice

13

5 4 4 26:20 19

8. Řepiště

13

6 1 6 25:30 19

9. Hať

13

5 4 4 22:27 19

10. Chuchelná

13

5 2 6 20:22 17

11. Kozmice

13

5 1 7 18:24 16

12. Krásné Pole

13

4 0 9 21:34 12

13. Velká Polom

13

2 2 9 19:32 8

14. Šilheřovice

13

1 2 10 20:40 5

Okresní soutěž III. třída, skupina „A“
1. Bolatice "B"

13

12 0 1 75:13 36

2. Bělá

13

7 3 3 29:17 24

3. Sudice

13

8 0 5 41:41 24

4. Závada

13

7 2 4 35:23 23

5. Strahovice "B"

13

7 2 4 30:31 23

6. Bohuslavice "B"

13

6 3 4 35:30 21

7. Darkovičky "B"

13

4 4 5 25:27 16

8. Štěpánkovice "B"

13

3 6 4 32:32 15

9. Kozmice "B"

13

4 3 6 22:38 15

10. Chuchelná "B"

13

4 2 7 21:30 14

11. Dolní Benešov "B"

13

2 6 5 24:32 12

12. Hať "B"

13

2 5 6 26:35 11

13. Darkovice "B"

13

3 1 9 27:49 10

14. Šilheřovice "B"

13

3 1 9 20:44 10
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Okresní přebor dorostu – dorost Bohuslavice je sdružený s Hatí
1. Raduň "A"

9

8 0 1 36:13 24

2. Vítkov

9

7 0 2 24:11 21

3. Slavkov

9

6 1 2 35:11 19

4. Vávrovice

9

6 0 3 38:17 18

5. Litultovice

9

5 0 4 30:18 15

6. Bolatice

9

4 2 3 14:15 14

7. Kylešovice

9

3 0 6 14:24 9

8. Malé Hoštice

9

2 2 5 17:36 8

9. Bohuslavice

9

1 0 8 11:51 3

10. Píšť

9

0 1 8 14:37 1

Okresní soutěž starší žáci 1 + 7
1. Pustá Polom

7

6 1 0 48:11 19

2. Malé Hoštice

7

5 1 1 55:8 16

3. Oldřišov

7

4 0 3 42:17 12

4. Strahovice

7

4 0 3 27:20 12

5. Dobroslavice

7

3 0 4 19:28 9

6. Bohuslavice

7

2 1 4 12:27 7

7. Šilheřovice

7

1 1 5 13:33 4

8. Píšť

7

1 0 6 12:84 3

Turnaj ve stolním tenisu „Memoriál Josefa Nováka“
Sportovní klub Bohuslavice připravuje pro příznivce tohoto sportu turnaj. Uskuteční se v sále
kulturního domu ve čtvrtek 27. prosince 2018 od 13,00.
Zápisné činí 50,- Kč, mládež do 18 let zdarma.
Výbor sportovního klubu přeje svým příznivcům a všem spoluobčanům pokojné a radostné
prožití Vánoc a mnoho zdraví a osobní pohody v roce 2019.

Knihovna
Prosím čtenáře knihovny, kteří nemají dosud uhrazen poplatek za r. 2018, aby jej uhradili v místní
knihovně nejpozději do středy 19. 12. 2018. Děkuji.
M. Miková

Stránka | 11

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 312

Prosinec 2018

Kulturní akce v okolí v měsíci prosinci
7.12. Kravaře - Koupání při svíčkách

22.12. Bolatice – Koledy na skanzenu

7.-8.12. Dobroslavice - Vánoční výstava

22.12. Vřesina – Bělská čudla

8.12. Velké Hoštice – rozsvíc. vánoč. stromu

23.12. Sudice – zpívání u ván. stromu

8.12. Strahovice – Jarmark se sv. Mikulášem

23.12. Dolní Benešov - Vánoční koncert

8.12. Závada – Vánoční jarmark

městského orchestru mladých

8.-9.12. Kravaře – Vánoce na zámku

24.12. Bolatice – koledy na náměstí v Borové

9.12. Sudice – Vánoční jarmark

26.12. Hať – Zpív. pod vánočním stromem

9.12. Darkovice – Mikuláš a adven. jarmark

26.12. Velké Hoštice – Vánoční koncert

9.12. Malé Hoštice – Adven. neděle u skanz.

26.12. Ludgeřovice – Štěpánská zábava

15.12. Dobroslavice – Běh o vánočního kapra

26.12. Vřesina – Štěpánské koledování

15.12. Štěpánkovice – Vánoční koncert

26.12. Darkovice – Zpív. u vánočního stromu

15.12. Rohov – Krmáš, zpív. u ván. stromu

31.12. Malé Hoštice – Silvestr. běh a show

16.12. Oldřišov – Adventní koncert

31.12. Hlučín – Silvestr na náměstí

Inzerce
PRODEJ SILVESTROVSKÉ PYROTECHNIKY V BOHUSLAVICÍCH
Nabízíme široký výběr kvalitní zábavní pyrotechniky k přivítání nového roku. Navštivte náš e-shop
www.pyrosilesia.nabizi.cz, kde si můžete prohlédnout videa nabízených produktů. Nebo si přijďte
vybrat osobně do naší kamenné prodejny „U Anežky“ na ulici Polní 263. Nabízíme pouze kvalitní
certifikované výrobky za výhodné ceny. Ke každému nákupu pyrotechniky obdržíte malý dárek.
Provádíme také realizaci profesionálních ohňostrojů na klíč.
Miroslav Šebestík, tel.: 776 583 388 www.pyrosilesia.cz

Prodám dvě akvária:
1. 50x30x30cm se skleněným děleným krytem, topítko s termostatem s regulací, filtr Aquael fan cena 1300,- Kč
2. 80x40x35cm Diversa s černým plastovým krytem, žluté světlo, topítko s termostatem a regulací,
filtr Aquael fan - cena 2500,- Kč. Zdarma různé kořeny, kameny, dno - použité.
Tel.: 720 269 870

Prosinec 2018

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 312

Stránka | 12

Stránka | 13

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 312

Prosinec 2018

Prosinec 2018

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 312

Stránka | 14

Stránka | 15

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 312

Prosinec 2018

Ohlédnutí za letošní výstavou „Kouzlo a vůně perníku“
Již po dvanácté se první adventní víkend nesla sálem kulturního domu v Bohuslavicích vůně
cizokrajného koření, hřebíčku, skořice, badyánu …, prostě vůně perníku.
Ta letošní výstava, jak už sám název „Půjdem spolu do Betléma“ napovídá, nás naladila do doby
adventu a nadcházejících vánočních svátků. Centrem celé výstavní plochy byl jeden velký společný
betlém, který čítal několik desítek postav a zvířátek. V čele, jak jinak, stál svatý Josef s Marií a
Ježíškem, který si hověl v kolébce, chlév s volkem a oslíkem, dva andělé, kteří hlásají do světa tu
velkou novinu. Nesmí scházet betlémská hvězda, která dovedla všechny poutníky na to správné
místo, ke chlévu na okraji Betléma. Tři králové na velbloudech, mudrci, přicházející z velké dálky,
přinášející Ježíškovi tři vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu, jsou oděni nevídaně, ale jsou to cizinci.
Ostatní postavičky jsou už ryze české, ať je to pastýř se stádem oveček, ponocný, ženy a muži
v krojích, děti na saních, kluci a holčičky se svými dárky, koňský povoz se selkou a sedlákem a
nesmějí chybět babky a dědové, kteří chtějí obdarovat děťátko….
Další vystavené perníkové exponáty: betlémy klasické, ale i moderní, svaté rodiny, madony
s děťátky i obrazy s touto tématikou nadchly návštěvníky a jako obvykle došlo ke sporům, zda
krajka je přilepená nebo opravdu vytvořena lidskou rukou. Část výstavy tvořily i práce dětí z naší
základní školy.
Jménem organizátorů děkujeme všem
perníkářům a perníkářkám, kteří
věnovali svůj volný čas a připravili pro
všechny nevšední zážitek. Oceněním
jejich práce jsou spokojení a nadšení
návštěvníci i rozzářené dětské oči. O
tom, že se letošní výstava zdařila,
svědčí i zápisy v Knize výstav OÚ
Bohuslavice.
Velká část výstavy poputuje do zámku
v Kravařích, kde bude reprezentovat
naší obec. Můžete ji ještě jednou shlédnout 8. a 9. 12. 2018 v rámci akce Vánoce na zámku.
Na konto sbírky Adventních koncertů bude v letošním roce poukázána částka 7 031 Kč. Moc
děkujeme všem, kteří přispěli pro dobrou věc. Dále bychom chtěli poděkovat panu Karlu Ostárkovi
za krásný vánoční strom a větvě, za strom z farní zahrady a panu Luboši Heisigovi za borovicové
větve.
Téma výstavy „Kouzlo a vůně perníků“ pro rok 2019 bude „Perníčky podle pana Lady“.
Za klub bohuslavických pernikářů přejeme všem krásné, spokojené a požehnané Vánoce.
Mgr. Lucie Hamplová a Ing. Magdalena Birtková
Jeden příspěvek za všechny:
Tak jako už několik roků, v tento předvánoční čas, my všichni přišli jsme zas!
Opět jsme shlédli krásné perníkářské dílo a všem účastníkům se to moc líbilo.
Z takových šikovných ručiček je úžasný každý perníček.
Že Vás nápady neopustí, tomu pevně věříme a na další výstavu se už teď moc těšíme.
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – prosinec 2018
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

ST

5.12.2018

17:00 Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

PÁ

7.12.2018 Památka sv. Ambrože

17:00 Za živé a + členy živého růžence

SO

8.12.2018

NE

9.12.2018 2. neděle adventní

Slavnost Neposkvrně-ného
početí P. Marie

7:00 Za Aloise Hrušku a rodiče z obou stran
6:45 Za Bruna a Edeltraudu Kocurovy, rodiče a živou a zemřelou rodinu
9:30 Za živé a + farníky

ST

12.12.2018

17:00 Výroční rekviem za Annu Heisigovou

PÁ

14.12.2018 Památka sv. Jana od Kříže

17:00 Za Roberta Poštulku, manželku, děti a rodiče z obou stran

SO

15.12.2018

7:00 Výroční rekviem za Zdenku Mokrou
6:45 Za + Hedviku Kocurovou, manžela a dceru

NE

16.12.2018 3. neděle adventní

ST

19.12.2018

17:00 Za Günthera Kučeru, + rodiče a příbuzné z obou stran a za živou
rodinu

PÁ

21.12.2018

17:00 Za + Petra Newrzellu, rodiče z obou stran a živé a + příbuzné

SO

22.12.2018

7:00 Za + Adélu Kociánovou při příležitosti nedožitých 90. narozenin,
manžela Erharda, + příbuzné z obou stran s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

NE

23.12.2018 4. neděle adventní

9:30 Za Vilibalda Sebralu k nedožitým 90. narozeninám, manželku, syna
a snachu a za živou rodinu na přímluvu PM

6:45 Za Josefa Kocura, dva bratry, rodiče z obou stran a zemřelé
příbuzné s prosbou o ochranu PM pro živou rodinu
9:30 Za živé a + farníky

PO

24.12.2018

ÚT

25.12.2018

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

24:00 Za nemocné, opuštěné, chudé a pronásledované pro víru
9:30 Za + Jana Kozáka a živou rodinu
6:45 Za Josefa Kocura, rodiče z obou stran a + rodinu

ST

26.12.2018 Svátek sv. Štěpána

9:30 Za Jana Šebestíka k nedožitým 60 rokům, za + otce a živou a +
rodinu

PÁ

28.12.2018 Svátek sv. Mláďátek

17:00 Za Petra Polického a živou rodinu

SO

29.12.2018

7:00 Výroční rekviem za Alžbětu Odvodyovou

NE

30.12.2018 Svátek Svaté Rodiny

PO

31.12.2018

ÚT

1.1.2019

ST

2.1.2019

6:45 Za živé a + farníky
9:30 Za Adélu Kocurovou k nedožitým 80 letům, za sourozence a rodiče
17:00 Na poděkování za Boží pomoc a ochranu v uplynulém roce
s prosbou o Boží požehnání do nového roku

Slavnost Matky Boží, Panny
Marie

6:45
9:30

Památka sv. Basila Velikého 17:00 Za + manžela Karla Blokšu k nedožitým 70. narozeninám, za dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
a Řehoře Naziánského
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Farnost – duchovní slovo k adventu
Vážení přátelé,
připomněl jsem si při psaní těchto řádků, že jsem před rokem psal svou adventní myšlenku
s využitím příkladu sněhu, který tenkrát zrovna napadl. A tak vám tentokrát nabídnu aktuální obraz
deště. Vláha nám letos scházela ve větší míře skoro celý rok, takže jsme poněkud pozapomněli, jaké
je to skákat přes kaluže. Avšak právě pro život rostlin (i pro lidský život) je zásadní, aby voda
nezůstala na povrchu: tehdy, když se vsákne či polkne, začíná být mnohem užitečnější. Vláha byla
odpradávna považována za projev požehnání, dobrodiní pro lidský život. Proto v adventu zaznívají
slova: „Rosu dejte, nebesa, shůry!“ Křesťanské poselství totiž spočívá v tom, že touto rosou
sestoupivší na naši zem je sám Spasitel, který přišel zavlažit svou božskou láskou lidská srdce. Snad
právě proto se zdá jeho příchod a působení tolik vzdálené zběžnému vnímání našich smyslů – jako
voda, která působí poté, co vsákne. Důležité je tedy právě to, co tak často nevnímáme roztěkaným
adventním pohledem, zamlženým efektními návrhy vánoční atmosféry. Déšť je chvíli vidět, a záhy
zmizí. Jeho působení však trvá. Podobné je to pak s námi: ačkoli se zdá, že naše náročné pracovní
aktivity rychle zapadnou a nezbude z nich nic než nutnost další práce, buďme si jisti, že účinky
trvají. Pokud jsme rozsévali dobro, ono bude růst. Nenechme se otrávit, že to nevidíme hned ani
brzy. Kéž je tento postřeh naděje vaší útěchou pro dny plné shonu a současně pobídkou k zastavení
nad tím, co nejvíce prospěje našemu neviditelnému růstu. Požehnané dny letošního adventu!
P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci prosinci 2018
Kocur Karel
Moslerová Helena
Latoň Jiří
Birtek Hubert
Koligová Dana
Piskořová Marcela

Kozáková Alžběta
Halfar Pavel
Režný Pavel
Blokšová Alena
Kocur Erhard
Miketa Josef

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