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Vážení spoluobčané,
před námi je první letní měsíc a jako vždy v tuto
dobu bude velmi bohatý na nejrůznější akce,
které pro nás chystají spolky, škola i farnost.
Nejdříve se ale vrátím k uplynulému měsíci,
který se dost lišil od těch předchozích. Letošní
květen byl s průměrnou teplotou 12,8 stupňů
jednoznačně nejchladnější od roku 2014.
V první dekádě se několikrát ranní teploty
dostaly k nule a ani jednou nepřekročily
tropickou
třicítku.
Také
srážky
byly
nadprůměrné, nejvíce deště spadlo v poslední
třetině měsíce. Nepřízeň počasí způsobila i
zrušení prvního opékání na hasičské zbrojnici. V
pátek 11. května se konala vernisáž výstavy
„Architektura v krajce“, kterou připravily
paličkářky v obřadní síni. Druhou neděli jsme
uctili památku obětí druhé světové války
položením květin u památníků. Odpoledne již
bylo veselejší. V kulturním domě se slavil Den
matek. Děti si pro svoje maminky a babičky
připravily krásný program. Další neděli - 19.
května přistoupily děti z Bohuslavic a Závady
k prvnímu svatému přijímání. Další akce
farnosti, Noc kostelů, se konala následující
pátek. Volejbalisté uspořádali svůj tradiční
turnaj. Poslední sobotu se uskutečnil závod
Bělský okruh. Posledního května se konal
Dětský den pro děti z mateřské školy. Děkuji
všem ochotným organizátorům za přípravu
všech akcí.
V květnu se konalo zasedání stavební komise a
rady obce. Ve dnech 24. a 25. května proběhly
volby do Evropského parlamentu, účast voličů
v naší obci byla 23,69 %. Začala oprava ulice
Zahradní, kde se frézoval povrch a začalo se
s pokládkou obrubníků. Vytěžený asfaltový
recyklát jsme použili na provizorní opravu polní
cesty okolo bývalého letiště. Opravily se také
největší výtluky na Chuchelnické směrem
k psímu hotelu.
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V červnu se uskuteční pravidelné zasedání rady
obce a zastupitelstva. Měla by se dokončit
oprava ulice Zahradní. V sobotu 8. 6. se bude u
kulturního domu odebírat velkoobjemový
odpad.
Následující měsíc bude také bohatý na kulturní
a společenské akce. Již 1. června projížděly naší
obci historické automobily a motocykly v rámci
soutěže Prajzská Rallye. Ve stejný den se
v kostele uskutečnilo biřmování. Dětský den pro
děti školy a pasování prvňáčků se připravuje na
pátek 7. 6. Sportovní klub uspořádá dvoudenní
fotbalový kemp pro minižáky v sobotu 8. 6. a
v neděli 9. 6. 2019. Letošní farní odpoledne
bude trošičku v jiném duchu. Vzhledem
k úpravě povrchu na farní zahradě se bude konat
v prostorách okolo malého rybníka a obecního
úřadu. Farnost pořádá také akci „Na kolech bez
cvrčků“, uskuteční se v sobotu 22. 6.,
následující den projde obcí průvod „Božího
těla“. Odpoledne v neděli 23. 6. bude na hřišti
SK hasičská slavnost a soutěž „Memoriál
Rudolfa Šebestíka“. Na hřišti v Zábřehu sehrají
naše ženy přátelský fotbalový zápas se
soupeřkami z Dolního Benešova.
V červnu končí školní rok. Do závěrečného kola
přeju všem žákům a učitelům mnoho sil,
rozumu a štěstí. S deváťáky se rozloučíme na
slavnostním setkání v obřadní síni obecního
domu ve středu 26. června.
Do prvního letního měsíce přeju nám všem
pohodu a pokoj.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2019
8. zasedání rady obce Bohuslavice dne 15. 5. 2019
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Informaci o realizovaných pracích za uplynulý měsíc.
Monitoring komunitního plánování za rok 2018 - Plnění obecných cílů Střednědobého plánu
sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2018 – 2022.
Žádost o prodloužení vodovodního řadu a zpevnění komunikace.
Nabídku ČČK na prezentaci obce v rámci tvorby preventivní omalovánky pro děti.
Oznámení o opakovaném projednávání ÚP Dolní Benešov.
Cenovou nabídku na instalaci kamerového systému v obecním dvoře.
Informaci starosty obce o povinnosti komunálních politiků zveřejnit průběžné oznámení dle zákona
č. 159/2006 Sb., O střetu zájmů.
Petici občanů na podporu pronájmu pozemku k provozování atrakce „Trampolína“.
Hospodaření a výběr daní za I-IV/2019.
Aktuální informace o investičních akcích: CAS, oprava Zahradní, Sluneční, veřejné osvětlení,
kulturní dům.
Informace o programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.
Projednání návrhu zákazu nebo omezení používání pyrotechnické techniky v obci Bohuslavice.
Kulturní a sportovní akce v následujícím období: Prajzká Rallye, Farní zahrada.
Schválila:
Cenovou nabídku a výběr zhotovitele projektové dokumentace vodovodu Západní.
Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Bohuslavice a Charitou Hlučín.
Zrušení výběrového řízení na zakázku „Oprava Bohuslavického potoka“.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Sečení trávy
Současným trendem v sečení trávy jsou tzv. „Motýlí louky“. Jedná se o travnaté plochy, na kterých
se seče pouze dvakrát do roka, a kde je umožněn přirozený rozvoj flóry i fauny. I v naší obci jsme
v několika lokalitách přikročili k tomuto způsobu údržby zelených ploch. Jedná se o plochu u
kostela, ve sportovním areálu vedle víceúčelového hřiště a část plochy u obecního úřadu. U
dětských hřišť v obci bude tráva sečena stejně jako v minulosti.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Informace o prodeji dřeva
Obec Bohuslavice prodává měkké vrbové dřevo za cenu 300 Kč/m3 včetně DPH. Jedná se o celé
kmeny, které je nutno si nařezat. Jsou uloženy vedle dětského hřiště na točně. Kmeny jsou označeny
čísly. Zájemce si vybere strom a přijde na úřad nebo za paní místostarostkou nahlásit strom, o který
má zájem. Sprejem označené kmeny jsou již zamluvené. Platba bude po odvozu dřeva na obecním
úřadě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Místní hřbitov
Obec Bohuslavice jako správce hřbitova vyzývá pronajímatele hrobových míst, aby si na místním
hřbitově zkontrolovali stav svých hrobových zařízení, tj. uchycení pomníků, rámů hrobů apod.
Kontrolou na místě jsme zjistili, že některé pomníky jsou nakloněny a může dojít k jejich zhroucení
a přitom hrozí poškození hrobových zařízení sousedních hrobů. Dle sdělení pojišťovny, v takovémto
případě nemá obec hřbitov pojištěn a způsobenou škodu hradí viník ze své pojistky a pokud pojistku
nemá uzavřenou, musí škodu uhradit sám ze svých prostředků.
Dále připomínáme pronajímatelům hrobových míst, že při obnově hrobového zařízení (zhotovení
nového rámu hrobu, pomníku) mají povinnost před objednáním hrobového zařízení u kamenictví
s předstihem si vyžádat od obce písemný souhlas se zřízením hrobového zařízení. Tato povinnost
pronajímatele je uvedena ve smlouvě o pronájmu hrobového místa.
V případě úmrtí obec zajišťuje výkop hrobu u hrobníka pana Kamila Halfara (tel. 739375155), se
kterým má uzavřenou smlouvu o zajištění a podmínkách kopání hrobů od roku 2013. Před
zajištěním pohřbu u pohřební služby a v případě církevního pohřbu i na faře, je nutno dohodnou
také s obecním úřadem předběžně výkop hrobu, protože tyto práce provádí pan Halfar pro několik
obcí v okolí na živnost a může se stát, že z časových důvodů nebude moci (pokud již bude mít
předem nahlášen výkop hrobu např. v jiné obci) hrob vykopat.
Děkujeme za pochopení.
Velkoobjemové kontejnery
Oznamujeme, že velkoobjemové kontejnery a kontejner na nebezpečný odpad pro naše občany
přistaví firma OZO Ostrava s.r.o. na parkoviště u kulturního domu v sobotu 8. 6. 2019 v době od
8.00 do 12.00 hodin. Podruhé v letošním roce pak budou tyto kontejnery přistaveny v sobotu 14. 9.
2019.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 v obci Bohuslavice
Počet zapsaných voličů:
1384
Počet vadných úředních obálek: 328
Počet platných hlasů:
325
Z 39 stran, hnutí nebo koalic obdrželo alespoň 1 platný hlas 22 stran, hnutí nebo koalic
Strana nezávislosti České republiky (č.2)
ODS (č.5)
ANO, vytrolíme europarlament (č.6)
ČSSD (č.7)
Romská demokratická strana (č.8)
KSČM (č.9)
Dělnická strana sociální spravedlnosti (č.10)
Rozumní a národní demokracie-STOP MIGRACI (č.12)
Vědci pro Českou republiku (č.16)
Tvůj kandidát (č.23)

2 hlasy
30 hlasů
1 hlas
12 hlasů
1 hlas
9 hlasů
1 hlas
1 hlas
3 hlasy
1 hlas
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HLAS (č.24)
Svobodní, Liberland a Radostné Česko-ODEJDEME BEZ PLACENÍ (č.25)
Starostové a nezávislí (STAN a TOP 09 (č.26)
Česká pirátská strana (č.27)
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) (č.24)
ANO 2011 (č.30)
Agrární demokratická strana (č.31)
Moravané (č.32)
První republika (č.33)
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘET (č.34)
Evropa společně (č.37)
KDU-ČSL (č.39)

Červen 2019

3 hlasy
3 hlasy
24 hlasů
36 hlasů
26 hlasů
72 hlasů
1 hlas
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
2 hlasy
93 hlasů

Volební účast : 23,69 %
Poděkování
Děkuji touto cestou Sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice a Hasičskému záchrannému sboru MS
kraje – Hlučín za profesionální rychlou pomoc při odstraňování následků havárie na vodovodní
přípojce ve sklepě rodinného domku na ul. Na svahu.
Anna Lampartová

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Zápis dětí do první třídy základní školy
„Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.“ –
Sokrates,
a
takovým
pomyslným
„zapálením“ byl pro předškoláky 10.
duben, kdy pro ně nastal ten tolik
očekávaný den – zápis do první třídy.
Z minulých let se nám osvědčil tzv.
kolektivní zápis, takže i letos byly děti,
dle přání rodičů, rozděleny do dvou
skupin.
V úvodu všechny děti srdečně přivítala
paní ředitelka a poté již děti mohly
předvést všechny své znalosti a dovednosti, práci v lavicích i u tabule, samostatnou i společnou
práci. Paní učitelky z mateřské i základní školy si pro děti připravily poznávání geometrických
tvarů, barev, pojmy před, za, vyprávění pohádky, ale i jak děti zvládnou obratnost s míčem nebo
přeskočit přes překážku. Všechny děti si zase pro paní učitelky a rodiče připravily krátkou básničku.
Za odměnu si pak na památku mohly vybrat malý dáreček. Na všech 26 dětí, které se zápisu
zúčastnily, se paní učitelky už moc těší.
Mgr. Monika Valachová
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Dopravní hřiště Hlučín
26. 4. 2019 žáci 3. třídy naší školy, absolvovali
vzdělávací program na téma „Já, chodec“.
Úvodní část proběhla v učebně, kde se žáci
seznámili s teorií, ale nejvíce všechny potěšila
praktická část, kde si vše mohli zkusit tzv. „na
živo“ na samotném dětském dopravním hřišti.
S dopravním instruktorem si tak zopakovali
nejen správný postup i místo přecházení
vozovky, ale také se naučili znát a ctít základní
dopravní značky při jízdě na koloběžkách, se
kterými se mohou na svých cestách vesnicí
nejen pěšky, ale také na kolech setkat.
Mgr. Monika Valachová
Výsledky našich žáků v matematických soutěžích
Dne 17. 5. 2019 se náš žák Jindřich Růžička z 8. třídy zúčastnil celostátního kola matematické
soutěže Pangea. Umístil se na 19. místě ve své kategorii! Celkový počet žáků, jež se účastnili v jeho
kategorii, byl 8 728. Tímto Jindřichovi gratulujeme k velkému úspěchu.
Dne 21. 5. 2019 se náš žák Ondřej Buček z 6. třídy zúčastnil okresního kola matematické soutěže
Pythagoriáda. Umístil se na 3. místě ve své kategorii. Tímto Ondřejovi gratulujeme k velkému
úspěchu.
Bc. Tomáš Hromčík a Mgr. Karla Poštulková

Mateřská škola
Čarodějnice v mateřské škole
Letošní
„Slet
čarodějnic“
proběhl
v mateřské škole trochu jinak než obvykle.
Kvůli nepřízni počasí jsme měli náhradní
program, který se uskutečnil v úterý 7. 5.
2019 v tělocvičně Základní školy. Děti se
dopoledne oblékly do kostýmů a odebraly
se do tělocvičny základní školy. Tam už na
ně čekalo spoustu soutěží a také slíbená
diskotéka.
Na závěr celé akce si děti zamlsaly na
školní zahradě a potěšily se krásnou
odměnou. Těšíme se, že se příští rok
počasí vydaří a my se opět sejdeme na této
akci i s rodiči.
Kolektiv MŠ
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Výlet na zámek Kunín
Poslední úterý v květnu vyměnily děti ze III. a IV.
třídy prostředí školky za výlet na zámek Kunín. I
přes nepřízeň počasí si děti výlet velmi užily, jelikož
pro ně byl připraven bohatý program. Nejprve se
podívaly na pohádku O Palečkovi, prošly si část
zámku, některé děti si vyzkoušely kostýmy,
dozvěděly se zajímavé informace o loutkách a na
závěr si pochutnaly na upečených párcích.
Děti byly s výletem spokojené, a v následujícím
měsíci se můžeme ještě těšit na výlet do Dinoparku a
divadélko v MŠ.
Kolektiv MŠ

Školní družina
V májovém
měsíci
jsme
s družinkou jeli na náš oblíbený
výlet, a to do Landeku Petřkovice.
Doprovázelo nás nádherné počasí,
díky kterému jsme se mohli projít
celým areálem Landeku.
Fárání
proběhlo
v naprostém
poklidu, děti byly jako myšičky, a
tak jsme dostali pochvalu za
vzorné chování. Tentokrát jsme
neměli štěstí jako loni a
permoníky – hornické skřítky –
jsme nepotkali.
Důlní záchranářství nás zase naučilo něco nového a náš oblíbený trenažer pro záchranáře byl
bezkonkurenční.
Důlní vláček nás povozil okolím a pak jsme se šli posilnit dobrůtkami do místní restaurace. Nesměl
chybět ani nákup suvenýrů a také prohlídka šaten horníků.
To už se odpoledne chýlilo ke konci a my jsme se museli vrátit domů. Stihli jsme to tak, tak.
Trošičku jsme zmokli, ale to nám nevadilo.
Právě naopak, příjemně nás to ochladilo.
Z výletu nám zůstali penízky, a tak po
souhlasu rodičů jsme si s dětmi udělali
ovocný pohár se zmrzlinou. Některé děti si
dělaly pohár poprvé, ale ostatní se toho
nebáli a fantazii meze nekladli. Vznikli
zajímavé vzory, které bylo radost sníst.
Moc děkuji za spolupráci a doprovod nejen
mým kolegyním, ale také mamince, která
s námi jela.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková
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Sport
Sportovní klub Bohuslavice
V prvním květnovém zápase skončila šňůra neporazitelnosti našeho prvního mužstva. Za chladného
počasí jsme prohráli v Hati 1 : 2, i když jsme v poločase vedli brankou Michala Juchelky. O
konečný výsledek se postarali domácí dvěma góly v úvodu druhého poločasu. Zbytek zařídil hlavní
rozhodčí, náš „přítel“ Josef Fanc. Zde bych rád poděkoval našim fandům za to, že nenechali
prchlivost cloumat svým majestátem a pan rozhodčí mohl ve zdraví odjet domů. Další zápas jsme
dle mého názoru silně podcenili soupeře z Krásného Pole, který nás za to vyučil. Výsledkem byla
domácí porážka 0 : 2. Po dvou porážkách se náš výkon opět zvedl a vyhráli jsme v Darkovicích 1 :
0. Jediný gól vstřelil Marek Kubiš. Poslední květnový zápas jsme sehráli na domácím hřišti proti
soupeři z Ostravy – Jih. V přátelské atmosféře jsme hladce vyhráli 4 : 1. O góly se postarali Tomáš
Štefek, Mirek Koval, Radim Heiduk a Jan Baránek. Tři kola před koncem soutěže je náš tým na
výborném druhém místě.
„B“ mužstvo zahájilo květnová utkání porážkou v Kozmicích 3 : 6. V dalším zápase na domácí
půdě porazili naši hráči, v událostmi nabitém utkání, Dolní Benešov „B“ 6 : 2. Tři body jsme si
připsali i v dalším zápase, tentokrát za vítězství 1 : 0 ve Štěpánkovicích. V posledním utkání jsme na
domácí půdě podlehli rezervě Šilheřovic 4 : 5.
Za výbor SK Mgr. Pavel Dominik
Volejbalový turnaj
V sobotu 18. 5. 2019 se konal na
školním hřišti již tradiční volejbalový
turnaj smíšených družstev. Po
katastrofickém počasí během celého
týdne nás sobotní počasí mile
překvapilo a bylo více než
pohádkové. S kvalitním počasím
přišla i výborná nálada a výkony
všech
zúčastněných
tomu
odpovídaly.
Kupodivu
deštníky
nebylo třeba a poprvé byla v letošním
květnu vyhledávána i místa ve stínu.
Volejbalového turnaje se zúčastnilo 6 týmů. Tři týmy vytvořili domácí, ostatní byly z Oder,
Chuchelné a Bolatic. Slunce hřálo a pálilo celý den, takže večer jsme již jen zjišťovali, kdo použil
opalovací krém a kdo bude mít bezesnou noc.
Letos jsme připravili novinku pro mlsné jazýčky „hamburger“, který nejenže vypadal úžasně, ale
také tak chutnal. Mistr grilu David Kocur jen potvrdil, že nejen ve sportu ale i v kuchyni přípravu
nepodceňuje. Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na pitný režim, který byl rozmanitý. V pestré
nabídce bylo pivo, kofola, nealko, káva a čaj. Vše bylo servírováno do nádobí a obalů, které
nezatěžují životní prostředí, čímž jsme podpořili i deklarovanou směrnici EU. Je to hozená rukavice
i dalším složkám, aby nás následovaly.
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Zápasy byly vyrovnané, ale největší úspěch měl tým z Oder, který celý turnaj vyhrál. Bylo vidět, že
za ten rok, co u nás naposledy hráli, se výrazně zlepšili a výhru si právem zasloužili. Na druhém
místě skončilo družstvo z Bolatic a třetí byl domácí tým Záhumenní.
Škoda jen, že zájem z řad místních fanoušků nebyl vyšší, protože volejbal je hra, která rozdává
radost.
Ostárková Irena
Muzeum Hlučínska ovládli Vládci noci
To tu ještě nebylo. Hlučínský zámek už zažil ledasco – v jeho zdech
žila paní kněžna, vojenská posádka, úředníci i učni. Nyní se zde ovšem
zabydlela divoká zvěř. Nejedná se přitom o živá zvířata, nýbrž o zdařilé
dermoplastické preparáty, které jsou součástí originální výstavy Vládci
noci. Jak již napovídá samotný název, přibližuje výstava svět živočichů,
jejichž aktivita začíná za soumraku a vrcholí v noci. Muzeum se tak
proměnilo v přirozené prostředí těchto zvířat a návštěvník si musí projít
mokřadem, lesem, loukou, ale i obyčejným vesnickým dvorkem. To vše
odhalí v úplné tmě pouze za svitu baterky, neboť co by to bylo za
výstavu o nočním životě, kdyby se odehrávala za denního světla?
Smyslem výstavy je nejen přinést nevšední zážitek, ale především
informovat veřejnost o pestrosti nočního života a faktorech, které
zvířata v dnešní rozvinuté civilizaci ohrožují. Návštěvník se tak dozví, jak dalekosáhlý problém
představuje světelný smog, nebo kolik lesní zvěře zahyne ročně pod koly aut. Na výstavě se
představí více než 50 živočišných druhů, jež do Hlučína zavítaly téměř z celého Českého Slezska,
ba i z Moravy. Preparáty ochotně zapůjčilo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum v Bruntále,
Muzeum Kroměřížska, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Natura Opava, Ostravské
muzeum a Slezské zemské muzeum a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Výstava bude
k vidění v Muzeu Hlučínska až do 10. listopadu 2019.
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – červen 2019
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

ST

5.6.2019 Památka sv. Bonifáce

18:00 Za Martu Sebralovou, manžela, syna a snachu

PÁ

7.6.2019

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

SO

8.6.2019

NE

7:00 Za Marii a Huberta Zajíčkovy a rodiče z obou stran
SVATODUŠNÍ VIGILIE

21:00 Prosba o dary Ducha svatého pro naše rodiny

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

6:45 Za duše zemřelých dárců mešních fundací

9.6.2019

ST

12.6.2019

Památka bl. Marie
Antoníny Kratochvílové

18:00 Za ctitele sv. Antonína a za nemocné

PÁ

14.6.2019

18:00 Na poděkování za 90 let života a 60 let zasvěceného života;
za + rodiče, sestry, bratry s rodinami

SO

15.6.2019

7:00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii Lurdské za 80 let
života s prosbou za + manžela, snachu a + rodiče
Blokešovy

NE

SLAVNOST
16.6.2019
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

9:30 Za Viktorii Kocurovou, manžela a tři syny

6:45 Za Alžbětu Odvodyovou, + sourozence a rodiče z obou
stran s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
9:30 Za živé a zemřelé farníky

ST

19.6.2019

18:00 Výroční rekviem za Jiřího Kozáka

ČT

20.6.2019 Slavnost Těla a Krve Páně

18:00 Za + Josefa Režného, sourozence, rodiče z obou stran a
+ příbuzné

PÁ

21.6.2019 Památka sv. Aloise

18:00 Za Hildegardou Veverkovou, manžela a zetě

22.6.2019

7:00 Za + Hermínu a Gabrielu Vrchovecké, + rodiče Alberta
a Annu Kocurovy a duše v očistci

SO

12:00 Svatba: Lukáš Verner a Andrea Moslerová
NE

12. neděle v mezidobí
23.6.2019
(Boží Tělo)

6:45 Za Bernarda Kocura při příležitosti 30. výročí úmrtí, za
zemřelou a živou rodinu
10:00 Za letošní absolventy základní školy v Bohuslavicích

PO

24.6.2019

Slavnost Narození sv. Jana 18:00 Za Benedikta Kučeru, manželku, dva syny a + příbuzné
Křtitele

ST

26.6.2019

18:00 Za Adolfinu Vitáskovou, dceru Marii a zemřelé příbuzné
s prosbou o dar zdraví a B. požehnání pro živou rodinu

PÁ

28.6.2019

SO

29.6.2019 Slavnost sv. Petra a Pavla

7:00 Za + rodiče Pudichovy a živou rodinu

30.6.2019 13. neděle v mezidobí

6:45 Na poděkování za 50 let života; za + příbuzné a dar zdraví
a Boží požehnání pro živou rodinu

NE

Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

18:00 Na poděkování za uplynulý školní rok s prosbou o Boží
vedení a ochranu během prázdnin

9:30 Za Jana Paška, manželku a rodiče z obou stran
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červnu 2019
Bennek Jan
Breuer Pavel
Klos Pavel
Vitásek Marek
Kubík Robert
Gajdová Markéta
Vitásková Marketa
Poštulková Karla

Janík Leo
Režná Anna
Stuchlíková Ingrid
Stařinská Helena
Kubíková Anežka
Vitásková Adéla
Janoš Petr
Karas Miroslav

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. 318 – červen 2019 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2019.
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