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Vážení spoluobčané,
začátek měsíce byl ve znamení památky našich
zemřelých, na které jsme vzpomínali s láskou a
modlitbou. Smuteční kytice jsme položili také u
pomníků padlých ve válce.
V listopadu se sešla rada na svém pravidelném
zasedání. Na rozdíl od minulých let probíhaly práce
na komunikacích. Byla dokončena oprava povrchu
ulice Bolatické. Podařilo se také opravit povrch
Chuchelnické od haly k lesu. Na tuto opravu jsme
obdrželi dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši
65 %. Nový asfaltový koberec byl položen i na části
ulice Kozmické, a to od posledního domu až ke kříži.
Věřím, že nové povrchy těchto dvou komunikací
ocení všichni, kteří rádi chodí nebo jezdí na výlety po
okolí naší obce. Probíhal také zkušební provoz
nového osvětlení. Poslední týden obdržely
domácnosti kalendáře na rok 2020 tentokrát nazvané
Proměny.
Vkročili jsme do poslední fáze podzimu. Měsíc
listopad začal opravdu „dušičkovým počasím“, první
dny bylo sychravo s občasným mrholením. Toto
nevlídné počasí bylo několikrát vystřídáno pěknými
podzimními dny. Nejvyšší teploty byly na konci
druhé dekády listopadu, kdy se nejvyšší teploty
vyšplhaly nad patnáct stupňů. Koncem měsíce přišlo
další ochlazení s ranními hodnotami pod bodem
mrazu.
Klub rodičů při ZŠ zorganizoval v pátek 8. 11. pro
děti lampionový průvod s „Uspáváním broučků a
vítáním sv. Martina“. Den boje studentů za svobodu a
demokracii a 30. výročí Sametové revoluce jsme si
připomenuli 17. listopadu, krátkou relací a zvoněním
zvonů v symbolický čas 17 hodin a 11 minut.
Poslední listopadovou sobotu a následnou neděli se
konala 13. výstava „Kouzlo a vůně perníků –
Ladovská zima“. Návštěvníky nepočítáme, ale nejen
já si myslím, že to byl rekord. Pozvali jsme i
představitelé družební obce Závažná Poruba ze
Slovenska. Výstavou a celkovou atmosférou byli
nadšeni. V sobotu 30. listopadu jsme poprvé rozsvítili
Vánoční strom Bohuslavic. Po oba dva dny byly také
představeny studie úpravy a obnovy návsi a okolí
kulturního domu v Bohuslavicích, které mohli
návštěvníci
ohodnotit.
Děkuji
všem,
kteří
organizovali a připravovali akci, všem prodejcům,
pěveckému sboru vedenému paní Prchalovou a
trubačům
myslivců.
[Zadejtez řad
text.]

Odpoledne o první adventní neděli se v našem kostele
uskutečnil koncert Silesia Brass Quintetu se
zpěvačkou paní Korbalovou. Kdo se zúčastnil, ten
nelitoval, protože se jednalo o nádherné hudební
představení.
V listopadu skončila i podzimní část fotbalové
sezony. Bohužel naše první mužstvo pokračovalo ve
špatných výkonech a po polovině soutěže jsme na
nelichotivém předposledním místě. Hasiči uspořádali
pro své členy a hosty každoroční večírek s hudbou.
V prosinci se uskuteční druhé zasedání obecního
zastupitelstva, kde se bude projednávat rozpočet na
budoucí rok a hlavní investiční akce.
Mikulášskou nadílku připravuje Bohuslavický oříšek
na čtvrtek 5. prosince. Bohuslavický vánoční jarmark
se bude konat v sobotu 14. prosince. Přijďte se
podívat, v nabídce budou nejrůznější pochutiny a
nápoje, bude také možnost zakoupit drobné dárky a
ozdoby. V sále bude vystoupení skupiny Galánečka
z Dolního Benešova. Odpoledne na Štedrý den bude
na farní zahradě představení „Živého Betléma“.
Začátek je plánován na 13,00 do svých domovů si
budete moci odnést Betlémské světlo. Štěpanská
zábava je připravena na 25. prosince v sále KD. Bude
se konat i několik sportovních soutěží, které nezbytně
patří k vánočnímu období. Na Štěpána se bude v
tělocvičně konat turnaj v nohejbalu. Příznivci karetní
hry „66“ se stejný den odpoledne sejdou v kulturním
domě. V sobotu 29. prosince je připraven turnaj ve
stolním tenisu v sále KD. Uskuteční se i turnaj ve
volejbalu v tělocvičně školy. Snad nám počasí bude
přát a my využijeme volno k vycházkám do krásného
okolí naší obce.
Vážení spoluobčané, přeji nám do období Adventu
pohodu a klid. Radostné prožití období Vánoc
spolu se svými nejbližšími.
Do nového roku 2020 nám přeju mnoho zdraví,
štěstí a Božího požehnání.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 14. jednání rady obce Bohuslavice dne 18. 11. 2019
Rada obce Bohuslavice bere na vědomí:
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za 1–9/2019 auditorem.
Přípravu nových obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů a za užívání veřejného
prostranství.
Přípravu aktualizace ceníku obce za pronájmy a služby.
Přípravu rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2020.
Informace o opravách a investičních akcích: prodloužení ulice Na Svahu, Oprava povrchu ulice
Bolatická, Oprava povrchu cyklotrasy 8096 - Chuchelnická, Obecní dvůr Bohuslavice, Bezpečnost
v obci, rekonstrukce veřejného osvětlení, nákup CAS.
Informace o stavu převodu parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec
Bohuslavice.
Kalendář obce na rok 2020.
Informace z oblasti kultury a sportu. Připravované akce: Kouzlo a vůně perníků, Adventní koncert,
Živý Betlém, 4. obecní ples
Mimo jiné schválila:
Cenovou nabídku firmy Galileo Corporation s. r. o. na obnovu a doplnění internetových stránek
obce.
Pronájem sálu kulturního domu na taneční večery.
Přijetí žádosti o budoucí pronájem obecních prostor.
Program 8. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektro přípojky na stavebních
parcelách ulice Na Svahu.
Vyhlášení inventarizace majetku obce Bohuslavice za rok 2019 a složení inventarizačních komisí.
Poskytnutí individuálních dotací dle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích
Poskytnutí finančního daru ve výši 2000,- Kč na akci „Děti dětem“.
Finanční dary občanům obce za práci pro obec.
Zpracování studie a cenovou nabídku na realizaci opravy kanalizace Bolatická.
Nákup 15 ks nových světel veřejného osvětlení a prodloužení veřejného osvětlení na ulici Severní.
Způsob hodnocení předložených architektonických studií na projekt „Náves Bohuslavice“.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

8. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 19. 12. 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 obce
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Další informace
Obecní kalendář
Minulý týden jste do svých domácností dostali kalendář na rok 2020. Je stále těžší nacházet nové téma.
V roce 2020 si budeme připomínat 100 let od připojení naší obce k Československu a vzniku Hlučínska
a s historií se setkáme v novém kalendáři, který ponese název Proměny. Opět se projdeme po naší obci i
okolí a budeme srovnávat. Připravili jsme vždy dvojici fotek. Jedna je z historie a druhá současná.
Historické snímky jsou různě staré. Od meziválečného období až po osmdesátá léta. Nové obrázky jsme
se snažili pořídit ze stejných míst. Sami pak posoudíte, k jakému rozvoji a pokroku v naší vesnici došlo.
Uvidíte také, že ne vždy se věci změnily k lepšímu. Cílem bylo ukázat naši obec v historickém náhledu
a v současnosti.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Veřejná výzva
Obec Bohuslavice bude vyhlašovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků veřejnou výzvu č. 1 k obsazení pracovního místa, referent administrativně
správních činností a mzdová účetní. Výzva bude vyhlášena 11. 12. 2019. Podrobnosti budou zveřejněny
na úřední desce obce a na webových stránkách, informace můžete získat také na obecním úřadě.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Informace k odpisům vodoměrů v prosinci
Od 9. 12. 2019 bude správce vodovodu p. Ondřej Štefek odepisovat stavy vodoměrů, začne směrem od
Dolního Benešova. Během celého týdne bude postupně obcházet rodinné domky. Pokud nebudete doma,
prosím o nahlášení stavu vodoměru SMS na tel. č. 721 420 499 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 koncem měsíce
ledna 2020.
Cena vodného pro rok 2019 je 15,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2019 je 4,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena celkem za vodné a stočné…. 21,85 Kč/1m3
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 20.
12. 2019 nebo bankovním převodem na účet obce – č. ú.: 1847340339/0800 do 31. 12. 2019.
Janošová, tel. 553 659 064
Architektonická studie okolí kulturního domu v Bohuslavicích
V rámci výstavy „Kouzlo a vůně perníku“ byly vystaveny studie, ke kterým se mohli hosté vyjádřit.
Bylo odevzdáno 244 lístků, z toho jeden neplatný.
Výsledky hlasování:
Zhotovitelé seřazeni podle abecedy

hlasy

%

Ing. arch. Jiří Halfar

69,5

29

43,5

18

130

53

….mistni architekti

Ing. arch. David Mokrý
Ing. arch. Adam Weczerek

WMA architects

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Soutěž v pečení perníčků
Už je v naší škole tradicí, že se každoročně připojíme
k výstavce perníků a přispějeme i našimi výrobky. Letos
se do školní soutěže o nejhezčí perníkový výrobek
zapojilo celkem 12 dvoučlenných týmů z 5. – 9. třídy.
Těsto a nádherné perníkové medaile pro vítěze nám
připravil pan Karel Ostárek, který byl po celou dobu
soutěže dětem „po ruce“. Potěšilo nás, že se do soutěže
zapojili z vyšších ročníků také kluci. Porota to opět měla
velmi těžké, ale nakonec spravedlivě rozhodla.
Děkuji p. vychovatelce Karin Herudkové za organizaci
akce a panu Karlovi a jeho týmu pomocníků.
A jak to dopadlo?
Cena Klubu perníkářů - Ema Theuerová + Anna Kamrádová
1.místo - Amálie Černovská + Charlotte Šenkýřová
2.místo - Eliška Hurná + Anna Gavrucová
3.místo - Lucie Režná + Ema Dudková
Mgr. Gabriela Prchalová
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Záložka do knihy spojuje školy
Na konci října se žáci 1. - 5. třídy sešli
v tělocvičně. Tentokrát ale nebyla na
programu žádná cvičení ani soutěže. Děti se
v rámci projektu Záložka do knihy spojuje
školy pochlubily svým spolužákům se
záložkami, které letos putovaly ke
slovenským kamarádům do města Liesek
v žilinském kraji. Pod vedením svých
učitelek děti vyrobily téměř 200 nápaditých a
velmi zajímavých záložek na téma „list za
listem – baví mě číst“.
Začátkem listopadu
jsme opět
společně rozbalili zásilku, která k nám
doputovala ze Slovenska. Každé dítě si
vybralo tu „pro něj nejhezčí“ záložku. Také naše výrobky dorazily
Z dopisu jsme se dozvěděli, že i naše záložky udělaly velkou radost.

v pořádku na Slovensko.

Věřím, že záložky všechny potěšily a příští rok se těším na další tvoření. Díky všem za
zapojení do projektu a úžasné nápady.
Mgr. Lenka Lasáková

Halloweenské dýně opět ve škole
Letošní a již tradiční výstavka letos připadla
až na pátek 8. listopadu a byla spojená s akcí
Klubu rodičů a průvodem strašidel. Do
zdobení dýní různých tvarů a motivů se
zapojilo 29 žáků naší školy. Mnozí i za
pomoci rodičů vytvořili opravdu mistrovská
díla. Mohli jsme obdivovat např. kočár,
hamburger, lišku a spoustu dalších. Bylo
proto pro žáky velmi těžké, vybrat tu
nejlepší a dát jí svůj hlas.
Nejvíce se líbily výtvory: R. Kubíka, A.
Kubíkové, M. Černé, A. Jarolímové,
J.Jiříka, G. Kotzurové a sourozenců
Pochopienových.
Výherci a všichni účastníci obdrželi dárečky a sladkou odměnu.
Mgr. Šárka Kupková
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Mateřská škola
Méďa zdravotník na hřišti v MŠ
V úterý 12. listopadu přijel do naší školky
velký plyšový kamarád - Méďa zdravotník.
Děti si s Méďou osvojily zásady První pomoci,
vyzkoušely si ošetření zraněných zvířátek,
poslechly si tep svého i kamarádova srdíčka
pomocí fonendoskopu, seznámily se s tím, jak
reagovat při možném nebezpečí na hřišti a
naučily se znát čísla tísňových linek.
Celá akce proběhla ve spolupráci s Českým
červeným křížem Opava a byla velmi
inspirující.
Kolektiv MŠ
Interaktivní hudební dílnička v MŠ
V pátek 15. 11. zavítala do naší Mateřské školy paní Veronika
Stoklasová ze ZUŠ Hlučín s hudební dílničkou. Jako program měla pro
děti připravené Uspávání broučků. Přivezla s sebou řadu maňásků,
které spolu s dětmi uspávala. Na pomoc si přivezla také různé orffovy
nástroje a kytaru. Děti se takto seznámily s netradičními hudebními
nástroji (např. déšť, skořápky z ořechů, zvonkohra, rolničky, vajíčka
apod.). Děti celou dobu pracovaly s velkým nadšením. Velice paní
Stoklasové děkujeme a těšíme se na její další návštěvu.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Podzim jsme v naší družince začali plným
stavem dětí. Opět máme dvě oddělení.
Druhé oddělení družinky dostalo nové, lépe
vyhovující prostory, za které jsme
s kolegyní moc rády.
V záři jsme se s dětmi seznámili s prostory
družinky i navzájem. Vytvořili jsme si
knihu pravidel, které se snažíme dodržovat.
Krásný teplý říjen jsme využili na výlet a to
na sádky v Dolním Benešově. Měli jsme
možnost podívat se do míst, do kterých se
hned tak někdo nedostane. Byli jsme překvapeni důmyslným systémem a propojením rybníku,
nádržemi a prodejnou. Zaujala nás příprava na výlov Nezmaru, který se konal o týden později. Děti
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se dozvěděly, které ryby mohou žít v našich rybnících. Také živočichové nejen uvnitř rybníku, ale i
v jeho blízkém okolí. Dobrodružnou pěší túrou jsme se pak vrátili do svých domovů.
V měsíci listopadu jsme si udělali náš tradiční výlet do
Slezského zemského muzea v Opavě a na věž Hlásku. Na
věž se odhodlaly všechny děti a VŠECHNY to také zvládly.
Procházka po ochozu věže byla úchvatná. Přálo nám počasí
– vál vítr, nebe bylo vymeteno a výhled byl nádherný.
V muzeu jsme poznávali nejen faunu a floru, ale i historii
naší země. Interaktivní forma výstavy děti velmi obohatila o
nové zážitky a poznání. Naše oblíbená jízda vlakem nesměla
chybět.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Breuerovi a jeho synovi za citlivost, poučnost a trpělivost.
Dále našim kolegyním Pavle a Míše za úžasnou spolupráci a doprovody. A také mé kolegyni Báře
za krásnou spolupráci.
A co nás čeká dále? Nechte se překvapit.

Za kolektiv družinky Karin Herudková

Sportovní klub Bohuslavice
Konečné tabulky po podzimní části fotbalových soutěží 2019/2020
I.B třída, skupina „B“
1.

Kozmice

13 9 1 3

43:22 28 0 0

2.

Šilheřovice

13 8 1 4

37:25 25 0 0

3.

Hrabová

13 7 2 4

41:26 23 0 0

4.

Strahovice

13 7 2 4

46:32 23 0 0

5.

Řepiště

13 7 2 4

36:31 23 0 0

6.

Krásné Pole

13 7 1 5

40:30 22 0 0

7.

Hať

13 6 2 5

29:25 20 0 0

8.

Klimkovice

13 5 3 5

22:23 18 0 0

9.

Ostrava - Jih

13 6 0 7

26:43 18 0 0

10. Slavoj Rychvald 13 5 2 6

32:29 17 0 0

11. Svinov

13 5 0 8

19:37 15 0 0

12. Chuchelná

13 4 2 7

13:22 14 0 0

13. Bohuslavice

13 3 0 10 25:48 9

0 0

14. Darkovice

13 2 2 9

0 0

20:36 8
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Okresní soutěž III. třída, skupina „A“
1.

Bělá

13

11

2

0

58:15

35

0

0

2.

Dolní Benešov "B"

13

10

1

2

58:32

31

0

0

3.

Darkovičky "B"

13

9

1

3

50:27

28

0

0

4.

Bolatice "B"

13

8

1

4

59:26

25

0

0

5.

Šilheřovice "B"

13

8

0

5

45:31

24

0

0

6.

Strahovice "B"

13

6

2

5

32:29

20

0

0

7.

Bohuslavice "B"

13

6

2

5

29:32

20

0

0

8.

Dobroslavice

13

5

1

7

30:37

16

0

0

9.

Štěpánkovice "B"

13

4

1

8

32:38

13

0

0

10.

Kozmice "B"

13

4

1

8

28:40

13

0

0

11.

Sudice

13

4

1

8

34:56

13

0

0

12.

Kobeřice "B"

13

4

1

8

27:49

13

0

0

13.

Hať "B"

13

2

2

9

17:50

8

0

0

14.

Chuchelná "B"

13

2

0

11

13:50

6

0

0

Okresní soutěž starší žáci 1 + 7
1.

Mokré Lazce

7

7

0

0

63:5

21

0

0

2.

Strahovice

7

5

0

2

35:16

15

0

0

3.

Hať

7

5

0

2

32:19

15

0

0

4.

Dobroslavice

7

4

1

2

44:14

13

0

0

5.

Šilheřovice

7

3

1

3

31:20

10

0

0

6.

Oldřišov

7

2

0

5

24:32

6

0

0

7.

Bohuslavice

7

1

0

6

17:33

3

0

0

8.

Píšť

7

0

0

7

7:114

0

0

0

Turnaj ve stolním tenisu „Memoriál Josefa Nováka“
Sportovní klub Bohuslavice připravuje pro příznivce tohoto sportu turnaj. Uskuteční se v sále
kulturního domu v sobotu 28. prosince 2019 od 19,00.
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 2020.
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Zpravodaj obce Bohuslavice č. 324

Stránka | 10

Ohlédnutí za letošní výstavou „Kouzlo a vůně perníků“.
Letošní výstava perníků na téma - Ladovská zima, nás zavedla do doby našeho dětství, do krajiny
krásně zasněžených vesnických chaloupek, zimních radovánek na sněhu a ledu, lidových tradic a
čekání na to nejkrásnější období na konci roku – čas vánoc.
Moc děkujeme všem zúčastněným perníkářkám a perníkářům za ochotu se zapojit do výstavy a za
všechny nádherné výrobky, které určitě nejen krásně voněly, ale především pohladily na duši.
Výstavu bude možno ještě shlédnout ve dnech 7.12. - 8.12. 2019 v Kulturním domě v Hlučíně.
Dále bychom chtěli poděkovat za krásný vánoční strom manželům Štefkovým z ulice Poštovní, za
krásné vánoční stromky z farní zahrady a panu Luboši Heisigovi za borovicové větve.
Připojujeme i velké díky všem, kteří se věnovali dětem v adventní dílně a samozřejmě i obecnímu
úřadu za podporu této tradiční akce.
Na konto adventních koncertů bude v letošním roce odeslána částka 9303 Kč.
Téma výstavy „Kouzlo a vůně perníků“ pro rok 2020 – Perníkové chaloupky.
Za Klub bohuslavských perníkářů přejeme všem krásné, spokojené, požehnané Vánoce, hodně
zdraví a elánu, ať se můžeme zase všichni setkat za rok na výstavě perníků.
Ing. Magdalena Birtková a Mgr. Lucie Hamplová
Z letošní perníkové výstavy s názvem Ladovská zima – očima a sluchem návštěvníků,
kteří nešetřili slovy chvály a díků.
Opět se sešli lidé z širokého okolí, i z naší vesnice, z daleka, dokonce i přes hranice.
Zase bylo co obdivovat, za to chceme moc poděkovat.
Vše co bylo k vidění, zasluhuje ocenění. I naše nejdříve narozená spoluobčanka nešetřila chválou,
vždyť je jejich obdivovatelkou stálou.
Školáky, děti z družiny i z knihovny je třeba také pochválit, vždyť právě z nich za pár let vzejdou
perníkáři jejich kvalit.
Pak už to byla díla opravdu zlatých ručiček, například spousta krásných hvězdiček.
Hastrman na vrbě sedící, v rybníku rybičky, k tomu napsané ladovské básničky.
Byl tam i Karel, co je kos a ztratil boty, teď chodí bos.
Či liška co běžela k Táboru, i děti na saních a na klouzačce,
a jak to bývalo na vesnické zabíjačce.
Nechyběli ani Mikuláši, andělé a čertíci, ani ti tříkráloví koledníci.
Kostely, zasněžené vesničky, ve středu svatá rodina v Betlémském stavení,
a kocour Mikeš, ten byl stále dětmi v obležení.
A nakonec si představte, že od písničkáře „Jarka Nohavice“ zamířilo to pendolíno na Bohuslavice,
to pendolíno, kterému tehdy u Polomi, zamrzly všechny ty CD-romy.
Stánky na sále, jak pro oči, tak žaludek všemožné nabízely, a různé pochoutky,
medovinka a svařáček v našich žaludcích hojně mizely.
Na podiu v dílničce si dětičky tvořily, stříhaly, lepily, také perníčky zdobily.
Těšila je i svíčka, kterou zdobila malá včelička.
Závěrem organizátorkám p. Birtkové a p. Hamplové, a také všem perníkářkám a perníkářům
moc děkujeme a na příští výstavu se už nyní radujeme.
Spokojený návštěvník výstavy.

Stránka | 11

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 324

Prosinec 2019

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 prohlédnou 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
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – prosinec 2019
PÁ

6.12.2019 Památka sv. Mikuláše

17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

SO

7.12.2019 Památka sv. Ambrože

7:00 Výroční rekviem za Annu Skrochovou

8.12.2019 2. neděle adventní

6:45 Za + Rudolfa Šebestíka, rodiče, sourozence, rodiče Kučerovy a
dceru Marii

NE

9:30 Za živé a zemřelé farníky
Slavnost Neposkvrně-ného 17:00 Za + Leo Dominika, rodiče z obou stran a živou rodinu
početí P. Marie

PO

9.12.2019

ST

11.12.2019

17:00 Za + Viléma Kotzura, manželku, syna a zetě

PÁ

13.12.2019 Památka sv. Jana od Kříže

17:00 Za Miroslava Pospiecha, otce a živou rodinu

SO

14.12.2019

7:00 Za rodiče Pohankovy, dceru Marii a duše v očistci s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu
6:45 Za + Aloise Nevřelu, manželku, rodiče a sourozence z obou stran

NE

15.12.2019 3. neděle adventní

9:30 Za Jana Mičku, + rodiče a švagra s prosbou o zdraví a Boží ochranu
pro živou rodinu

ST

18.12.2019

17:00 Za Adélu Kociánovou a manžela Erharda a živé a zemřelé příbuzné

PÁ

20.12.2019

17:00 Za Petra Newrzellu, rodiče z obou stran, živé a zemřelé příbuzné a
duše v očistci

SO

21.12.2019

7:00 Za Alfonse Vitáska a za živé a zemřelé příbuzné
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

22.12.2019 4. neděle adventní

9:30 Za Josefa Kocura, dva bratry, rodiče, prarodiče z obou stran
s prosbou o dar zdraví a ochranu PM pro celou živou rodinu

ÚT

24.12.2019 Štědrý den

24:00 Za živé a zemřelé farníky

ST

25.12.2019 BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

9:30 Za Jana a Cecílii Kozákovy a živou rodinu

ČT

26.12.2019 Svátek sv. Štěpána

PÁ

27.12.2019 Svátek sv. Jana apoštola

SO

28.12.2019

NE

29.12.2019 Svátek Svaté Rodiny

ÚT

31.12.2019

ST
PÁ

Svátek sv. Mláďátek

Slavnost Matky Boží, Panny
1.1.2020
Marie
3.1.2020

6:45 Za + Šárku Fussovou s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu a
ochranu Panny Marie
9:30 Za + Alžbětu Odvodyovou, + rodiče a sourozence z obou stran
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro manžela
17:00 Za + Evžena Fuchse, otce a dva bratry
7:00 Za Karla Theuera k nedožitým 70. narozeninám a za + rodinu
z obou stran
6:45 Za duše zemřelých dárců mešních fundací
9:30 Za + Adélu Kotzurovou a za živou rodinu
17:00 Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do nového
roku 2020
6:45 Za oběti přírodních katastrof, nehod, násilí či pronásledování a za
jejich pozůstalé
9:30 Za Elu Ševčíkovou, rodiče z obou stran a živou rodinu
17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
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Farnost – duchovní slovo k adventu
Vážení přátelé,
před několika dny nám vstupem do adventu začal nový liturgický rok, a já se nemohu neohlížet za tím
uplynulým, který jsme v naší farnosti prožili výrazným způsobem ve jménu oslav stoletého trvání
bohuslavické farnosti. Zdařily se mnohé akce, duchovní programy, poutě či výlety. Poslední tečkou za
oslavami bude almanach, který jsme k našemu farnímu jubileu připravili a který spatří světlo světa
(vlivem komplikací a stálého přísunu nových informací nakonec až) začátkem příštího kalendářního
roku.
Koneckonců není nejpodstatnější, co a jak jsme prožili, kde jsme byli, co se nám líbilo či nelíbilo, oč
jsme se obohatili, na čem jsme spolupracovali… To je nutný předpoklad: musíme vycházet z nějaké
prožité skutečnosti. Ale rozhodující nakonec je, co z toho v nás přetrvává a jak to umíme zapojit do
denního života. V této souvislosti se mi připomíná jeden citát s tímtéž důrazem: „Život je z 10% to, co
se mi stane a 90% to, jak na to reaguji.“ (John C. Maxwell) Oslavy farnosti v nás měly povzbudit to, co
hodláme rozvíjet takříkajíc za pochodu, v přetrvávající životní realitě.
Snad je právě advent vhodnou příležitostí si to uvědomit: můžeme v jeho průběhu vždycky vzpomínat
na to, jaké to bylo tenkrát, když se narodil Ježíš; můžeme vzpomínat, jaké to bylo tenkrát, když jsme šli
jako malé děti na půlnoční; můžeme vzpomínat, co jsme prožili při té či oné církevní, rodinné,
společenské události… Ale nebude-li nás zajímat, co to znamená teď pro nás, zůstanou z toho všeho jen
vágní a brzy se rozplynuvší vzpomínky bez vlivného účinku na náš život. Reálný církevní advent je
naopak prožívaným očekáváním příchodu Toho, který byl, je, bude, zůstává navěky a pro nás a naši
záchranu se z lásky stal i lidským tvorem, blízkým tak každému z nás.
Kéž vaše větší či menší prožitky účinně inspirují a přetvářejí realitu vaší každodennosti! Kéž je pro vás
i letošní advent jedním z dalších krůčků k pochopení bezbřehé a zároveň zcela osobní a konkrétní Boží
blízkosti!
P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci prosince 2019
Kocur Karel
Moslerová Helena
Poštulka Karel
Slaný Valter
Birtek Hubert
Gregorová Helena

Kozáková Alžběta
Balarin Herbert
Miketová Jana
Kocur Erhard
Miketa Josef

Všem 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. 324 – prosinec 2019 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. prosince 2019.

Stránka | 15

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 324

Prosinec 2019

Prosinec 2019

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 324

Stránka | 16

