[Zadejte text.]

číslo

322

Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

1 říjen

2019

Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci jsme se mohli zúčastnit
několika
významných
kulturních
a
společenských akcí. Jednou z největších je určitě
každoroční uliční slavnost. Letošní Strassenfest
připravili obyvatelé Opavské ulice od kostela až
za samoobsluhu. Bohužel nám po mnoha letech
nepřálo počasí a velkou část dne propršelo.
Přesto se slavnosti zúčastnilo velké množství
občanů i přespolních, kteří si v připravených
stanech užívali výborných pochutin i nápojů.
Obětavým pořadatelům patří velké poděkování.
Další jedinečnou události byly oslavy 100 let
založení farnosti Bohuslavice. Vše začalo
v pátek 13. 9. v kostele Nejsvětější Trojice, kde
se uskutečnil koncert skupiny GOOD WORK.
Slavnostní mše a následující společné posezení
se konalo na hřišti v Závadě. Bylo připraveno
bohaté občerstvení a zábava pro děti i dospělé
zakončené fotbalovým utkáním ženských týmů
Bohuslavic se společným družstvem Závady a
Bělé. Nádherný den korunovalo slunečné počasí
a dobrá nálada farníků všech tří obcí. Děkuji
všem, kteří tuto ojedinělou akci připravili.
Ani ve zbytku měsíce jsme nebyli ochuzeni o
možnost pobavit se. Na návsi před kulturním
domem se konala dopravní soutěž pro děti, kde
mohly předvést svoje cyklistické dovednosti.
Klub rodičů připravil na poslední pátek září
odpoledne pro děti plné her, tentokrát pod
názvem Barevný podzim. Poslední zářijovou
sobotu jsme si připomenuli svátek Sv. Václava,
patrona české země.
V září zasedala rada obce. Mimo jiné schválila
výsledek výběrového řízení na dodavatele nové
cisternové stříkačky pro SDH, na kterou máme
přislíbenou dotaci. Byl vyvěšen záměr prodeje
parcel na prodloužené ulici Na Svahu.
[Zadejte text.]

Konal se další sběr velkoobjemového odpadu,
množství odpadů bylo výrazně nižší, což je
zřejmě důsledek pravidelného využívaní služeb
sběrného místa. Došlo k opravě reklamovaného
úseku na ulici Školní. Poslední sobotu se
začalo s čištěním potoka.
První školní den od rána pršelo a srážek jsme
se dočkali i v průběhu celého září.
Nejdeštivější bylo pondělí 9. září. Velký příval
způsobil zanesení potoka a zvýšení jeho
hladiny u ulice Kozmická. Nános byl ihned
zlikvidován a k žádné škodě nedošlo. Teploty
se celý měsíc pohybovaly okolo dvaceti
stupňů. Nejtepleji bylo začátkem měsíce,
nejchladnější bylo okolo dvacátého září, kdy
jsme ráno naměřili pouhé 3 - 4 stupně.
V říjnu se zahájí práce na výměně osvětlení
v obci. Bude se opravovat povrch ulice
Bolatické v úseku od křižovatky s ulicí Dolní
až na konec obce. Uskuteční se další zasedání
rady a zastupitelstva obce.
Čekají nás i kulturní a sportovní akce. Již 1. 10.
se v Hlučíně konala akce kluby klubům,
kterého se účastnil i náš klub. Klub seniorů
nezůstal pouze v našem okolí, ale ve dnech 3.
až 5. října vyjede na celostátní setkání do
Plzně.

Říjen 2019

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 322

Stránka | 2

V sobotu 5. 10. bude nabídka z oblasti sportu, kterou je 2. ročník soutěže TFA – železný hasič.
Koná se na návsi před kulturním domem. Duchovně založení občané můžou využít nabídku farnosti
Bohuslavice a zúčastnit se poutě po opavských kostelích. Stejný den se představí naše Schola na
setkání v Oldřišově. Následující neděli po několika letech vystoupí i chrámový sbor na přehlídce
v kostele v Hněvošicích. V sobotu 19. října přivítáme v sále obecního domu nové občánky
Bohuslavic. Sv. Hedvika je výročním dnem posvěcení našeho kostela. Krmáš oslavíme v neděli 20.
října – dobrou chuť. V závěru měsíce se uskuteční výlov Špakovského rybníka, a to v pátek 25.
října. Na podívanou a pro kapra zve Rybářský spolek Bohuslavice.
Výročí vzniku samostatného Československa si připomeneme stáním svátkem v pondělí 28. října.
Všem přeju barevný a pohodou naplněný podzim.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z 12. zasedání rady obce Bohuslavice dne 18. 9. 2019
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Schválila:
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí a SOH – vybavení cyklostezek.
Smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě ČEZ IE-12-8005516 „Stížnost“, DTS, kVN, kNN.
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Bohuslavice a Rodinným centrem Myška.
Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Bohuslavice a Janou Vybíralovou.
Dotaci pro mobilní hospic Ondrášek o. p. s. ve výši 5000,-Kč.
Poskytnutí pravidelného finančního příspěvku Dětské rehabilitaci Hlučín pro rok 2019.
Prodloužení nájemních smluv v obecních bytech č. p. 235 o jeden rok do 31.10. 2020.
Cenovou nabídku a vybudování nové revizní šachty na ulici Bolatické.
Cenovou nabídku a objednání prací na provádění stavebního dozoru na akci „Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení obce Bohuslavice“.
Výsledek výběrového řízení FZŠ – Bohuslavice – Cisternová automobilová stříkačka.
Zakoupení nového dataprojektoru pro potřeby obce Bohuslavice.
Zakoupení pohárů na závody TFA.
Cenovou kalkulaci kurzů angličtiny pro školní rok 2019/2020.
Bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Informaci o realizovaných pracích za uplynulý měsíc. Reklamaci povrchu ulice Školní, odvoz
pořezaných stromů na skládku, urgenci firmy na vyčištění potoka.
Realizaci opatření vyplývajících z kontroly vodovodu a kanalizace.
Přípravu vypsání výzvy na pracovní místo referentky pro správní činnosti a mzdovou účetní
obecního úřadu Bohuslavice.
Pravidla a podmínky pro zveřejňování příspěvků ve zpravodaji obce.
Povinnost čipování psů od 1. 1. 2020.
Výběr daní za I. – VIII. 2019 a hospodaření obce k 31. 8. 2019.
Informaci o dlužnících za odpady a vodu.
Přípravu aktualizace ceníku obce za pronájmy a služby.
Informace o opravách a investičních akcích: prodloužení ulice Na Svahu, čištění a oprava potoka,
Polní cesty Bohuslavice, Obecní dvůr Bohuslavice, bezpečnost v obci.
Informace o stavu převodu parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec
Bohuslavice.
Informace o stavu převodu parcel ze Státního pozemkového úřadu na obec Bohuslavice.
Informace z oblasti kultury a sportu. Táborák k ukončení prázdnin, Rybářské závody, Strassenfest
2019 a oslavy 100 let od založení Římskokatolické farnosti Bohuslavice.
Všechny body byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
7. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 31. 10. 2019 v 18,00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Na zasedání Vás srdečně zvu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Čipování psů
Obec Bohuslavice upozorňuje všechny vlastníky a chovatele psů, že s účinností od 1. 1. 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem dle zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Nově tedy od 1. 1. 2020 vzniká chovateli zvířete
povinnost mít každého psa označeného mikročipem a zajistit, aby identifikační číslo psa bylo
zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem se rozumí alfanumerický kód
zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa. Jen u takto
jednoznačně identifikovatelného psa bude považováno od roku 2020 očkování proti vzteklině za
platné. Výjimku tvoří psi, kteří jsou již označeni tetováním před 3. červencem 2011. Po dohodě
s obcí bude MVDr. Ostárek provádět čipování psů dne 5. 10. 2019 v době od 9.00 - 11.00 hod. ve
své ordinaci v Bohuslavicích. Cena čipování včetně čipu je 350,- Kč. Po telefonické dohodě lze
očipovat psa i v jiném termínu. Tel: 602 743 813.

Poděkování
Zcela mimořádnou akcí letošního roku byla slavnostní mše při příležitosti oslav 100 let založení
Římskokatolické farnosti Bohuslavice. Společné přípravy pana faráře a představitelů všech tří obcí
začaly již v lednu a pokračovaly několika schůzkami v průběhu roku. Výsledkem byla krásná
slavnost, které se zúčastnilo okolo sedmi stovek farníků. Obrovské poděkování si zasluhují všichni,
kteří se na realizaci podíleli. Za Bohuslavice děkuji. Za prodej mešního vína a upomínkových
předmětů paní Kocurové, Dospíšilové, Schuppíkové a Miketové, za koláče paní Anežce
Šebestíkové, seniorkám za langoše, myslivcům za guláš, hasičům za pivo a Taxi, za prodej
v ekologickém stánku manželům Kretkovým, perníkářkám za výrobu sladkých pamětních medailí,
členům sboru za hudební doprovod při mši, organizátorům soutěží, fotbalistkám, fotografovi a
pracovníkům obecního úřadu za ochotnou přípravu areálu. Pokud jsem nedopatřením na někoho
zapomněl, velice se omlouvám.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
PŘEHLED O POČTECH ŽÁKŮ ve školním roce 2019/2020
Třída

počet

chlapci

dívky

dojíždějící

náboženství

1.

26

14

12

6

20

2.A

16

9

7

/

16

2.B

16

8

8

7

10

3.A

18

10

8

/

18

3.B

18

11

7

4

13

4.

25

14

11

5

15

5.

21

6

15

3

13

1.- 5.

140

72

68

25

105

6.

26

11

15

12

7

7.

24

12

12

8

16

8.

23

9

14

4

11

9.

20

14

6

6

11

6. - 9.

93

46

47

30

45

1.-9.

233

118

115

55

150
Vedení školy

BRANNÝ DEN
V pátek 20. 9. se žáci 3. až 9. třídy zúčastnili branného dne, který vedli lektoři Muzea civilní
obrany z Ústí nad Labem. Ti si pro žáky připravili stanoviště, na nichž se děti, které byly rozděleny
do pěti skupin, postupně střídaly.
Stanoviště byla následující:
• evakuace osob
• vzdušné síly
• příprava osob k ochraně
státu
• první pomoc
• chemie
Na každém stanovišti se dozvěděli důležitá
historická fakta a aktuální informace o dané
problematice.
Na závěr si na vlastní kůži vyzkoušeli praktická cvičení, která žáky velmi bavila.
Mgr. Martina Radošovská
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Sportovní klub Bohuslavice
Naše áčko bohužel nenavázalo na první vítězný zápas poslední srpnový den a pokračovalo ve
špatných výkonech. První zářijovou neděli jsme museli skousnout velmi hořkou pilulku, když jsme
na domácím hřišti podlehli Kozmicím 1 : 8. Také další dva zápasy jsme prohráli. V Klimkovicích 5
: 2 a doma s Šilheřovicemi 0 : 1. V posledním zářijovém zápase jsme zajížděli s obavami na hřiště
vedoucího mužstva soutěže Hrabové, ale nakonec jsme přivezli tři body za výhru 3 : 1. Celková
bilance je však velmi špatná, máme pouze šest bodů a jsme na předposledním místě.
SK Bohuslavice – Sokol Kozmice

1 : 8 Strýček Michal z penalty

Klimkovice - SK Bohuslavice

5 : 2 Strýček Michal z penalty, Dihel Radek

SK Bohuslavice – Sokol Šilheřovice

0:1

Hrabová – SK Bohuslavice

1 : 3 Kocur Daniel, Strýček Michal, Štefek Tomáš

Béčko po vynikajícím vstupu do soutěže polevilo a začalo ztrácet body. Nejdříve porazili venku
Dobroslavice a doma Kozmice, ale pak dvakrát remizovali s Bělou a Bolaticemi. Poslední zápas
přišel domácí debakl s béčkem Strahovic. Přes tyto ztráty jsme na třetím místě tabulky.
SK Bohuslavice „B“ – Kozmice „B“

2 : 0 Cigán, Šramel

Dobroslavice – SK Bohuslavice „B“

1 : 5 Kozel, Kretek, Mika, Mička, Kučera

SK Bohuslavice „B“ – Sokol Bělá

1 : 1 Mika

FK Bolatice – SK Bohuslavice

2 : 2 Janoš, Mika

SK Bohuslavice „B“ – Strahovice „B“

0:8

V září zahájili svoji soutěž také žáci s následujícími výsledky.
SK Bohuslavice – Dobroslavice

0:4

Oldřišov - SK Bohuslavice

3:1

SK Bohuslavice - Píšť

13 : 1

Strahovice

4:2

- SK Bohuslavice

Šilheřovice – Sk Bohuslavice

7:0
Výbor Sk

Strassenfest - poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat obecnímu úřadu, jeho zaměstnancům a dobrovolníkům
za technickou a finanční podporu. Bez vás bychom to měli o dost složitější. Hasičům děkujeme
za odklonění a řízení dopravy během otevření ulice. Vám všem spoluobčanům, které neodradilo
deštivé počasí, přišli jste a nechali se pohostit, děkujeme za návštěvu.
Do Vánoc bylo by jinak s jídlem vystarané, ale kdo by chtěl jest furt to samé……😊

Díky moc!

obyvatelé ulice Opavská

Inzerce
Koťátka - Darujeme 2 měsíční koťátka. Kristina Blokschová, tel. 724 455 288.
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Naši senioři v Hlučíně
Zatímco v USA si v těchto dnech připomínají události z 11. září 2001 a v Praze nevědí co se sochou
maršála Koněva, ústřední výbor místního senior klubu řešil složení tříčlenných družstev, které by
reprezentovaly naši obec v závodě branné zdatnosti.
Soutěž probíhala ve středu 11. 9. se začátkem v cca 10.00 hod. za velice příjemného počasí v areálu
Hlučínské štěrkovny. Sešlo se celkem 20 družstev v podstatě ze všech obcí Hlučínska. Bohuslavice
vyslaly to nejlepší co se zde narodilo, nebo co zde ještě žije. 1. útok – Erhard Kocur, Božena
Nevímová, Zdeňka Bogačková. 2. útok – Jan a Terezie Stočkovi, Sylvie Laskovská. Soutěžilo se
v devíti disciplínách – převážně střeleckých. My jsme vstupovali do soutěže pod známým heslem
„není důležité zúčastnit se, ale vyhrát“. Řada účastníků po nějakých dílčích neúspěších a nezdarech
se různě začala vymlouvat na artrózu, arytmii srdce a jiné nesmysly. To náš případ určitě nebyl.
Naopak po vzoru NHL jsme nepřiznali žádné zranění ani nemoci, a to byl klíč našeho úspěchu.
Jen těsně (o 1 bod) vyhrálo družstvo Vrablovce. Na krásném druhém místě se umístilo naše A
družstvo. Nutno vyzvednout výkon p. Erharda, který střílel – no lepšího tam nebylo. Ale i šesté
místo druhého družstva není špatné.
V Hlučíně jsme naši obec určitě kladně zviditelnili a částečně napravili pošramocenou pověst,
kterou se bohužel prezentují naší současní fotbalisté.
účastník soutěže
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Jaké byly hlavní oslavy 100 let farnosti
Dekretem olomouckého arcibiskupa kardinála Lva Skrbenského z 1. září 1919 byla bohuslavická
lokální kooperatura povýšena na farnost. Co to znamenalo pro obce Bohuslavice, Bělou a Závadu?
Především to, že se zmenšil veliký obvod dolnobenešovské farnosti, byl ustanoven první
bohuslavický farář P. Karel Plaček a kostel Nejsvětější Trojice se stal farním kostelem. Následně
byla postavena nová farní budova. Později přešla pole na bohuslavickém katastru patřící benešovské
farnosti do vlastnictví farnosti bohuslavické. Duchovní správa byla bližší, jednodušší, efektivnější.
To všechno je ovšem pouze vnější rámec. Farnost je především jakousi živou buňkou církve, kde se
předává, odehrává a upevňuje duchovní život věřících ve společenství církve. Letos tedy uplynulo
100 let od vzniku naší farnosti. Takové výročí se samozřejmě sluší oslavit. Záměrem těchto
celoročních oslav však nebyla jen nějaká historická připomínka spojená s běžným lidovým veselím.
Byla to příležitost, jak vyzdvihnout a upevnit právě to, co za celých sto let činilo farnost podstatně
farností, tedy jak oslavit a posílit Boží přítomnost mezi námi a v každém z nás modlitebním,
kulturním i společenským sdílením a setkáváním. Za tímto účelem vzniklo široké modlitební
společenství farníků, kteří se společně i soukromě modlí za růst víry v naší farnosti, uskutečnily se
různé poutě (Hrabyň, Hostýn, Opava, Svatá země) a smírčí a kající pobožnost, proběhlo udílení
svátosti biřmování 60 farníkům, byly nabídnuty výstavy (Matka Tereza, Anenské slavnosti),
koncerty a výlety, proběhla velikonoční dílna pro děti, ve farním kostele byla zřízena vzpomínková
místnost mapující život farnosti v minulosti i současnosti apod.
Vrcholem těchto oslavných příležitostí se měla stát hlavní oslava 100 let farnosti 15. září
tohoto roku na hřišti v Závadě. A nutno hned jedním dechem dodat, že se skutečně stala vrcholem
důstojným a v určitém smyslu nezapomenutelným. Přípravy provázely různé rozpaky – po
předchozím propršeném víkendu visel otazník nad častokrát neúprosným počasím; mnozí si kladli
otázku, proč se stěhujeme zrovna do Závady… Nicméně ochota a spolupráce mnoha složek,
obecních představitelů a dobrovolníků skýtala záruku, že se akce zdaří. O nedělním ránu, za
čerstvého a chladivého vzduchu, s vydatnou nadílkou rosy a vyhoupnuvším se ještě letním
sluníčkem, se na závadském hřišti vyjímalo vyzdobené pódium, připravené po všech stránkách pro
slavnostní bohoslužbu, byly rozmístěny stovky laviček, stoly a stany, kolem stánků s chystaným
občerstvením a dalšími nabídkami čile pobíhaly zodpovědné osoby a jejich pomocníci. Hudebníci a
zpěváci vylaďovali písně a zvukovou vyrovnanost, ministranti secvičovali průběh liturgie a
přicházející farníci zahájili modlitbu růžence přede mší svatou. Správný mumraj, jak má být.
V deset hodin vstoupil do areálu hřiště liturgický průvod, doprovázený zpěvem scholy a očima
sedmi až osmi stovek farníků a hostů, kteří se shromáždili ke slavnostní bohoslužbě. A tito účastníci
nějak vnitřně cítili, že právě mše svatá je oním středem, vrcholem a zdrojem, který spojuje farníky a
utváří z nich pravý Boží lid, živený Kristovou láskou, s níž on za nás obětoval svůj život. Mnohá
setkání, mnohá slova a tváře farníků vyjadřovaly, že přítomní prožili něco neobyčejného: vždyť
nejsme sochy, které stojí vedle sebe a od kterých se všechno odráží, ale jako jedinečné lidské bytosti
jsme vnitřně propojeni skrze svá srdce; a ta jsou-li připravena přijmout a darovat, naslouchat i
chválit, obětovat se, postarat se a radovat se, umožňují hluboké vzájemné obohacení. Myslím si, že
právě toto pomohlo vytvořit neopakovatelnou atmosféru opravdové farní oslavy. Krásné počasí pak
všechny vybízelo k dalšímu společnému slavení: pestře a bohatě zásobené stánky nabídly kvalitní
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občerstvení, chystané s ochotou a úsměvem, hudba na pódiu dotvářela příjemné venkovní posezení
a pohodové klábosení; a zábavu i potřebné emoční zážitky obstaraly soutěže pro děti i dospělé a
sportovní zpestření zvláště při fotbalovém utkání žen. Útulné venkovní prostředí v obklopení
zeleným pažitem mohlo inspirovat také k citlivějšímu pohledu na přírodu a její ochranu, k čemuž
podával své inspirace stánek „Jde to jinak“. A každý si mohl na památku pořídit upomínkové
předměty s logem 100. výročí farnosti. Když se slunce schylovalo k západu a odevzdávalo travnatou
plochu i její účastníky víkendovému zakončení, mohl si každý z účastníků, ať stále přítomných na
hřišti nebo již navrácených do svých domovů, odnášet vzpomínku na povzbudivé a milé setkání.
Snad ani žádný důsledný škarohlíd, který se tu a tam vynoří při každém dobře míněném úsilí, neměl
vzhledem k této oslavě nic na práci; možná snad ten, kdo se oslavy nezúčastnil. Aťsi. Kdo přišel
s dobrou motivací a otevřeným srdcem, rozhodně neodešel fyzicky, duševně ani duchovně
s prázdnou.
Tak jsem to viděl já. Doufám, že vy také. Vždyť to byla naše společná a krásná oslava! Bez vás by
nebyla, zvláště ne bez těch nadšených a ochotných. Díky!
P. Vojtěch Janšta, administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína

Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – říjen 2019

ST

2.10.2019

Památka sv. andělů 18:00 Za Emila Dominika k 10. výročí úmrtí, + rodiče
strážných
z obou stran, zetě a snachu a + příbuzné

PÁ

4.10.2019

Památka sv. Františka 18:00
Za živé a zemřelé členy živého růžence
z Assisi

SO

5.10.2019

7:00 Za Roberta Mokrého a rodiče
6:45 Za Jiřího Černého, živé a zemřelé příbuzné

NE

6.10.2019 27. neděle v mezidobí

9:30 Za Karla Blokšu k 10. výročí úmrtí, za + rodiče,
tchána a + příbuzné

PO

7.10.2019

18:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

9.10.2019

18:00 Za Františka Theuera k nedožitým 90.
narozeninám, + manželku a příbuzné

PÁ

11.10.2019

18:00 Za Cecílii Kocurovou, rodiče a sourozence

SO

12.10.2019

7:00 Za + Jozefa Šima a rodiče z obou stran

NE

13.10.2019 28. neděle v mezidobí

6:45 Za Bruna Kozáka, rodiče z obou stran a syna
9:30 Za živé a zemřelé farníky
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ST

16.10.2019 Slavnost sv. Hedviky

PÁ

18.10.2019

Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

Říjen 2019

Za Ritu Fojtíkovou, manžela a rodiče s prosbou o
18:00 dar zdraví pro živou rodinu
18:00 Za Josefa Mokrého, bratra, rodiče z obou stran a za
živou rodinu
7:00 Výroční rekviem za Marii Stoczkovou

SO

19.10.2019

11:00 Na poděkování za 60 let společného života
6:45 Za Marii Ostárkovou a manžela s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

NE

20.10.2019 29. neděle v mezidobí

ST

23.10.2019

18:00 Na poděkování PB za přijatá dobrodiní a za +
rodiče

25.10.2019

18:00 Za + Roberta Kocura, manželku, syna a švagrové
s prosbou o dar zdraví a B. požehnání pro živou
rodinu

26.10.2019

7:00 Na poděkování za 89 a 87 let života Vlasty a
Františka Pohankových s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání pro živou rodinu

PÁ

SO

9:30 Za Karla Suchánka k nedožitým 90. narozeninám,
+ rodiče z obou stran a dva zetě

6:45 Za živé a zemřelé farníky
NE

27.10.2019 30. neděle v mezidobí

ST

30.10.2019

PÁ

1.11.2019

SO

Vzpomínka
na
2.11.2019
všechny věrné zemřelé

9:30 Za Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii, zemřelé
příbuzné a živou rodinu
18:00 Za Pavlu Konečnou, manžela a Cecílii
Obrusníkovou

Slavnost
svatých

Všech 18:00

NE

3.11.2019 31. neděle v mezidobí

PO

4.11.2019

Památka sv. Karla
Boromejského

Za živé a zemřelé členy živého růžence

9:30
Za všechny věrné zemřelé
6:45 Za Alfonse Kocura k nedožitým 90. narozeninám,
za dceru Irenu, dva zetě a živou rodinu
9:30 Za Alžbětu Štefkovou, manžela, dceru a příbuzné
z obou stran
17:00

Na úmysly členů společenství Modlitby farníků
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci říjnu 2019
Křižák Leonard
Gaidečková Jindřiška
Skrochová Anežka
Vitásek Jan
Vaňák Bedřich
Hrušková Marie

Kocurová Terezie
Skroch Leo
Prasek Viktor
Režný Jan
Honusová Berta
Pecháč Bohumil
Pohanková Vlasta

V měsíci říjnu 2019 oslaví 60 let společného života manželé Alžběta a Emil Gaidovi. Další
významné jubileum – 50 let společného života oslaví manželé Alena a Leo Blokšovi.
Všem jmenovaným jubilantům přejeme vše nejlepší, manželům Gaidovým a Blokšovým pak
přejeme další spokojená společná léta v kruhu svých blízkých.
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. 322 – říjen 2019 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. října 2019.
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