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Vážení spoluobčané,
přešel jeden měsíc a náš život se změnil
k nepoznání. Pandemie nákazy koronavirem
COVID – 19 ochromila život na celém světě a
přímo se dotkla také našeho každodenního
života. Nebudu se dále rozepisovat o tom, co
slyšíme celý den ve sdělovacích prostředcích.
Věřím, že nynější období překonáme, a je jedno,
zda nám k tomu pomůže příroda, věda nebo
Bůh.
Děkuji občanům za zodpovědné dodržování
krizových opatření. K těm patří nejen nošení
roušek na veřejnosti, ale i veškerý zákaz
pořádání veřejných a sportovních akcí, oslav a
bohoslužeb do odvolání.

Samostatný velký dík patří zdravotníkům,
policistům a hasičům, prostě všem, kteří jsou v
„první linii“. Dále těm, kteří v této době
pomáhají druhým šitím roušek, nákupy a další
nezištnou prací.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Události měsíce dubna 2020 - ZRUŠENO
3.4.2020

Školení řidičů

Obřadní síň

4.4.2020

Šachový turnaj

KD Bohuslavice

16.4.2020

Setkání důchodců

KD Bohuslavice

18.4.2020

Kurz tvoření

KD banketka

20.4.2020

Pouť do Krakova

23.4.2020

Jednání OZ

Obřadní síň

Obec Bohuslavice

25.4.2020

Opékání makrel

Has. zbrojnice

SDH Bohuslavice

30.4.2020

Pálení čarodějnic

KD prostranství

ZŠ a MŠ Bohuslavice
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Ze 18. zasedání rady obce Bohuslavice dne 18. 3. 2020
Rada obce Bohuslavice
Vzala na vědomí:
Aktuální informace k vyhlášení nouzového stavu a karantény v souvislosti s výskytem koranaviru
(SARS CoV-2) způsobujícím onemocnění COVID 19. Zrušení všech veřejných akcí do odvolání,
uzavření ZŠ a MŠ, pozastavení činnosti Senior Taxi, odklad návštěv jubilantů.
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Činnost za uplynulé období. Oprava plotu u MŠ a ve sportovním areálu. Zahájení prací v obecním
dvoře. Uzavření smluv s občany na kotlíkové půjčky.
Přípravu nových webových stránek obce.
Zprávu o tematické kontrole HZS na dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně.
Žádost o vybudování o prodloužení vodovodního řadu a zpevněné komunikace k pozemku p. č. 491/1.
Žádost o směnu části pozemku p. č. 479/2 v k. ú. ve vlastnictví obce Bohuslavice.
Výroční zprávu Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019.
Informace o přípravě projektové dokumentace komunikace I/56.
Hospodaření obce za I-II/2020. Výběr daní za I-II/2020.
Žádosti o dotaci, Linka bezpečí, Nadační fond Pavla Novotného, Prajzská Relly.
Náklady za platbu za vodu a údržbu vrtu obci Bolatice za rok 2019.
Informace o investičních akcích: Přípravu výběrového řízení na opravu polní cesty v úseku Bolatice –
Bohuslavice, Bolatická. Komunikace, Na Svahu – vybudování veřejného osvětlení. Přípravu projektové
dokumentace na nové oddělení v ZŠ a MŠ.
Odložení oprav a investičních akcí: Rekonstrukce břehů potoka v části obce. Vybudování nové
kanalizace DN 1000 na ulici Bolatické. Vybudování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obce
(realizace v případě obdržení dotace).
Informace uskutečněných akcích: Pochování basy – hasičský ples, výroční schůze spolků.
Mimo jiné schválila:
Pachtovní smlouvu na část pozemku p. č. 2771 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128017470/1/SOBS/2019/Boh, Bohuslavice, Lipová, rozšíření vNN.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi obcí
Bohuslavice a Pražskou plynárenskou a. s.
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu ze dne 31. 12. 2012
mezi obcí Bohuslavice a Pražskou plynárenskou a. s.
Na základě doporučení společnosti OZO Ostrava zrušit svoz velkoobjemového odpadu dne 6. června
2020.
Žádost o dotaci Centra pro seniory TROJLÍSTEK, z. s.
Cenovou nabídku a objednávku zpracování rizik BOZP na práce v obecním dvoře.
Smlouvu o dílo na provedení „Projektová dokumentace na akci okolí kulturního domu
v Bohuslavicích“.
Cenovou nabídku a objednávku hydrogeologického posudku okolí kulturního domu.
Podání žádosti o dotaci na výstavbu bezplatných WiFi hotspotů v místech veřejného života obce.
Revitalizaci částí pozemků p. č. 291 a 292/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (vápenka).
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce v. r.
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Další informace
Odpočet vodoměrů k 30. 4. 2020
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a předpokladu jeho prodloužení, se bude odpis spotřeby
vody k 30. 4. 2020 realizovat následovně:
a) Vyplněním odpočtového lístku, který bude doručen na všechna odběrná místa koncem dubna.
Vyplněné odpočtové lístky vhoďte do poštovní schránky na budově obecního úřadu.
b) Telefonicky na č. 553 659 064, 553 659 075.
c) e-mailem se základními údaji o odběrateli na e-mailovou adresu jana.janosova@bohuslavice.eu.
Zkrácené úřední hodiny na obecním úřadě
Jak jsme již informovali, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a v souladu s usnesením vlády,
jsou zkráceny úřední hodiny na všech úřadech v ČR na pondělí a středu, a to každý úřední den
maximálně 3 hodiny. Obecní úřad v Bohuslavicích má po dobu nouzového stavu stanoveny úřední
hodiny v pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin, a to pouze pro
vyřizování neodkladných záležitostí. K jednání v úřední den na obecním úřadě je nutné se předem
objednat na tel. č. 553 659 075. Veřejná správa je zajišťována v nezbytně nutném rozsahu s omezením
osobního kontaktu se zaměstnanci úřadu, upřednostňuje se písemná, elektronická nebo telefonní
komunikace. Po dobu nouzového stavu jsou omezeny nebo pozastaveny výkony některých agend
(vyřizování občanských průkazů, řidičských průkazů, cestovních dokladů apod.).
Držitelům psů, kteří doposud neuhradili místní poplatek ze psů pro letošní rok, sdělujeme, že
mohou tento poplatek uhradit převodem ze svého z účtu na účet obce č. 1847340339/0800, do
variabilního symbolu uveďte číslo popisné. V hotovosti bude možné poplatek uhradit až po zrušení
stavu. Totéž se týká doplatku za vodné za rok 2019 a úhrady za pronájem hrobového místa, které se
budou v hotovosti vybírat až po zrušení nouzového stavu.
Obecní úřad vydává spoluobčanům bezplatně roušky, a to v pondělí a ve středu od 14.00 do 16.00 hodin
a v ostatní dny od 9.00 do 11.00 hodin.
Biologický odpad
Nastává jaro a nezbytný úklid zahrad. Žádám všechny občany, aby respektovali pravidla svozu odpadu.
Vhazovali pouze rostlinný odpad. V žádném případě nevyhazovali plastové pytle, jak to učinila jedna
paní s bílým autem minulý týden u obecního dvora. Hlavně se ujistěte, že v kontejnerech je místo.
Kontejnery budou po naplnění vyváženy, ale firma nemá pouze naší obec. Ty větve a tráva Vám ze
zahrady neutečou.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Jak všichni víme, dne 11. 3. 2020 byla z důvodu mimořádných opatření uzavřena naše škola. Pro
žáky to byla snad nejlepší zpráva tohoto roku! Pro rodiče zřejmě jedna z nejhorších. Umíte si představit,
jaké ovace zněly školou po sdělení této informace školním rozhlasem. Děti však brzy pochopily, že se
nejedná o prázdniny, ale je nutné i nadále se vzdělávat. Rodiče řeší hlavně zajištění dohledu dětí a
zvládání jejich školní přípravy a učení.
Tato neočekávaná situace způsobila okamžitou intenzivní přípravu ze strany učitelů. Nelze, než
vzdělávat vzdáleně a uplatnit distanční formu výuky. Znamená to využití nejrůznějších online forem
výuky. Protože změny přišly tak náhle, nebyl čas s žáky a rodiči domluvit, jak přesně budeme
postupovat. Proto v prvních dvou dnech probíhaly ve škole intenzivní porady a proškolení pedagogů a
následně jsme mohli postupně našim žákům zasílat další podrobnější informace.
Po dvou „zkušebních“ týdnech můžeme říci, že naše děti jsou velmi šikovné a digitálně zdatné.
Samozřejmě si moc dobře uvědomujeme, že situace v rodinách může být různorodá. Záleží na mnoha

Duben 2020

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 328

Stránka | 4

okolnostech, které tento způsob výuky ovlivní. Neznáme Vaše technické vybavení ani schopnosti,
nevíme, zda pracujete z domu nebo jsou děti u prarodičů atd.. S tím vším počítáme a snažíme se tomu
výuku přizpůsobit. Zároveň však doufáme v zodpovědný přístup ze strany zákonných zástupců a velkou
míru ochoty s námi spolupracovat.
Věřte, že toto období je i pro pedagogy mnohem náročnější. Také se spoustu věcí učí a setkávají se
s mnohými výukovými nástroji poprvé. Každý den připravují pro své žáky vyučování tak, aby děti
motivovali a neodradili.
A jak výuka probíhá?
Učitelé jsou ve spojení s žáky denně od 8:00 – 12:30. V té době vedou výuku ve svých předmětech
online formou. V tomto čase mohou žáci i rodiče učitele kontaktovat prostřednictvím prostředí Google
Classroom nebo běžně formou emailu. Odpoledne si učitelé připravují materiály a další práci pro žáky.
Žáci dostávají úkoly v rámci týdne.
V prvním dubnovém týdnu chystáme možnost spojit se s žáky a rodiči formou video či audio hovorů.
Vše upřesníme na webu školy a prostřednictvím emailů.
Tuto nešťastnou dobu jsme ve škole využili k realizaci plánovaných záměrů v tomto školním roce.
Ihned po uzavření školy byla zahájena rekonstrukce učebny fyziky – chemie. Po návratu dětí do školy
bude připravena zcela nová laboratoř vybavená moderním nábytkem a učebními pomůckami a
technologiemi. Zároveň je nutné zajistit bezbariérový přístup do učebny formou schodolezu. V přízemí
vznikne prostor pro bezbariérové WC. Před školou bude nevzhledný travní záhon osázen novými
rostlinami.
Zároveň probíhá rekonstrukce oplocení u MŠ, kterou zajišťuje zřizovatel. V nejbližším termínu bude
zahájena rekonstrukce tříd mateřské školy z důvodu rozšíření kapacity v prostorách budovy MŠ.
Ve škole to prostě pořád „žije“, i když v ní nejsou žáci.
Chtěla bych poděkovat všem žákům, učitelům, zaměstnancům školy a rodičům za spolupráci a
pochopení. Doufejme, že tato situace brzy pomine a budeme se zase těšit na brzké osobní setkání.
Ošetřovné pro rodiče
Škola poskytne všem zájemcům potvrzený dokument k čerpání ošetřovného. Formulář si můžete
vyzvednout v kanceláři ekonomky školy ve dnech:
pondělí a středa v čase od 6:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30.
V této době je možné řešit i další potřebné záležitosti.
Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021
Zápis do 1. třídy proběhne v plánovaném termínu – 1. 4. 2020. Zápis proběhne pouze formou
odevzdání žádosti a dotazníku bez účasti dětí. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách
obce a školy.
Přeji všem hlavně zdraví a pozitivní pohled na příznivější budoucnost!
Mgr. Gabriela Prchalová

Mateřská škola
Mateřská škola v březnu
Měsíc březen jsme s dětmi v naší mateřské škole začali tématy příprav na jaro. Pozorovali jsme klíčící
semínka a první jarní rostlinky. Těšili jsme se z jarního sluníčka. S dětmi jsme plánovali jarní tvoření pro
rodiče.
Bohužel od 16. 3. je naše mateřská škola uzavřena do odvolání z důvodu koronavirové pandemie. Třídy
mateřské školy jsou najednou tiché a prázdné. Děti zůstaly s rodiči doma.
Co asi dělají paní učitelky v mateřské škole, kde nejsou děti? Společně s dalšími zaměstnanci jsme se vrhli
na generální úklid naší školky. Provádíme dezinfekci všech hraček, pereme povlečení, třídíme pomůcky,
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chystáme výzdobu všech oken, tříd a prostor. Zkrátka tak, aby se děti, až se budou moci vrátit, v naší školce
cítily dobře a vše klapalo jak má.
Zapojili jsme se také do celonárodní výzvy Česko šije roušky. Vyrábíme je pro všechny potřebné v našem
okolí a naší vesnici. Stříháme, žehlíme a šijeme. Věříme, že v boji s nákazou, která nás všechny momentálně
omezuje v běžném životě, brzy zvítězíme.
Už se moc a moc těšíme na všechny děti a rodiče. Všem přejeme pevné nervy a hlavně hodně zdraví.
Kolektiv MŠ

Pozdrav, inspirace a informace z naší farnosti
Vážení přátelé, farníci, bratři a sestry!
Je mnoho těch, kteří v současnosti píšou poselství a dopisy, nahrávají videa, rozjíždějí online aktivity a
zesilují svou přítomnost na sociálních sítích. Nehodlám se proto nijak obsáhle rozepisovat o tom, co už
tolikrát komentovali jiní. V následujících řádcích bych chtěl vyjádřit tři věci:
1. Krátký pozdrav
Chci vám adresovat povzbuzení do všech těžkostí a současně ujištění, že vás všechny v tomto období
obzvláště doprovázím modlitbou.
2. Malou inspiraci pro život v době pandemie
Mnohé věci nyní nemůžeme a současně jiné můžeme více či důkladněji. Vidím v tom velké pozvání, které
chci vyjádřit dvěma slovesy označujícími pohyb: ZASTAVIT SE a ROZHÝBAT SE.
Zastavit se: to znamená v době, která nám skýtá přeci jen více času, si ujasnit své hodnoty, priority, životní
styl, denní řád, svůj cíl a úsilí, své strachy a obavy; a přijmout pozvání k četbě, modlitbě, přemýšlení,
rozjímání, naslouchání, tichu a samotě… Je toho spousta, u čeho se můžeme zastavit. A přesto jsme
v nebezpečí, že dáme přednost jakékoli aktivitě od mytí oken až po nekonečné brouzdání po internetu…
protože je to jednodušší než jít hlouběji do sebe. Nynější neopakovatelný čas však přímo vyzývá k takovému
přehodnocení. Není totiž prozíravé nadále provizorně přežívat – to lze pár dní či týdnů. Ale přijmout trvání
současného stavu, byť dočasné, znamená pokusit se znovu a řádně svůj život uspořádat.
Rozhýbat se: Konečně může vzniknout prostor k realizaci toho, co jsme odkládali, na co nikdy nebyl čas
nebo dostatek sil, prostor pro rozhodnutí, pro vzdělání, péči o zdraví, častější telefonní komunikaci s těmi,
kteří náš zájem ocení, pro pozornost a pomoc vůči našim bližním, pro aktivity v domácnosti apod.
Kdybychom jen zrealizovali odpoledne pro své děti, naplánovali malý výlet do přírody, naslouchali jejich
světu a prožitkům, vydrželi u jejich her… Je toho mnoho, k čemu se můžeme díky současnému stavu
rozhoupat. Zvednout tuhle hozenou rukavici znamená v kontrastu k aktuálním omezením více začít žít – jako
člověk, manžel(ka), soused, bližní, křesťan…
K prohloubení této inspirace ocituji část promluvy papeže Františka při mimořádné pobožnosti na náměstí
sv. Petra 27. 3. 2020, v níž komentoval biblický úryvek o utišení bouře na moři (srov. Markovo evangelium
4,35-41)
Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle v neočekávané a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, že jsme na
stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni
veslovat společně, všichni se potřebujeme navzájem těšit.
… Bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli své
programy a plány, zvyky a priority. Ukazuje nám, že jsme nechali usnout a opustili to, co živí, podporuje a
posiluje náš život a naši komunitu. Bouře odkrývá všechny snahy o vytěsnění a opominutí toho, co oživuje
duši našich národů, odhaluje každý pokus o umrtvení pomocí zdánlivě „spasitelných“ návyků, neschopných
dovolávat se našich kořenů a evokovat paměť našich starců, čímž se zbavujeme imunity nezbytné pro
vyrovnání se s protivenstvím. Bouří spadly masky oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje „ego“ ve stálé
snaze o vlastní image, a znovu byla odhalena ona (požehnaná) sounáležitost, od níž se nelze odtrhnout:
sounáležitost bratří.
»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?«. Pane, tvoje Slovo nás dnes večer zasáhlo a dotýká se všech.
V tomto našem světě, který miluješ více než my, jsme se hnali vpřed plnou rychlostí a měli dojem, že jsme
mocní a schopní všeho. Chtiví zisku, jsme se nechali pohltit věcmi a strhnout spěchem. Nezastavili jsme se
na tvoje volání, neprocitli jsme tváří v tvář planetárním válkám a nespravedlnostem, neslyšeli jsme křik
chudých i naší těžce nemocné planety. Vyzývavě jsme pokračovali a mysleli si, že budeme v nemocném světě
navždy zdrávi. Nyní, když jsme na rozbouřeném moři, tě prosíme: „Probuď se, Pane!“.
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»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?«. Počátkem víry je uznání, že potřebujeme spásu. Nejsme
soběstační, sami se utopíme: potřebujeme Pána jako kdysi mořeplavci hvězdy. Pozvěme Ježíše na loďky
svých životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je přemohl. Jako učedníci zakusíme, že s Ním na palubě
neztroskotáme. Vždyť v tom je Boží moc, že obrací v dobro všechno, co se stane, i to nepěkné. On vnáší klid
do našich bouří, protože s Bohem život nikdy neumírá.
… Uprostřed izolace, v níž trpíme nedostatkem přízně a setkání, zakoušíme nedostatek mnohého, slyšme
ještě jednou zvěst, která je naší spásou: vstal z mrtvých a žije vedle nás. Pán nás volá ze svého kříže,
abychom opět nalezli život, který nás čeká, hleděli na ty, kteří se nás dovolávají, posílili, rozpoznali a
podnítili milost, která v nás přebývá … Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny rozpory
nynější doby, vzdát se na chvíli svého bažení po všemohoucnosti a majetku a dát prostor kreativitě, kterou
může vzbudit jedině Duch svatý. Znamená to najít odvahu otevřít prostory, kde všichni pocítí, že jsou
povoláni, a dopustit nové podoby pohostinnosti, bratrství a solidarity.
(Zdroj:
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30850)
3. Informace o farních záležitostech následujících týdnů a měsíců
V souladu s karanténním opatřením se uzavírají všechny bohoslužby bez výjimky. Jsou slouženy bez účasti
veřejnosti. Sledujte stále aktualizovaný pořad bohoslužeb, v dobu konání mší svatých se můžete duchovně
spojit v modlitbě. Pokud si někdo nepřeje, aby mše svatá na jím objednaný úmysl byla sloužena bez jeho
přítomnosti, nechť mě informuje. I následující výčet bohoslužeb na měsíc duben je tedy jen předběžně
informativní, může se měnit.
Bohoslužby pro veřejnost v dalších měsících jsou pochopitelně stále s otazníkem, budeme vycházet
z aktuálních mimořádných opatření. Tak je docela možné, že obvyklé slavnosti si – podobně jako
Velikonoce – budeme muset letos odříci (farní odpust, Boží Tělo…); první svaté přijímání naopak proběhne:
v závislosti na vývoji situace možná až v červnu, nejpozději pak v září.
Zůstává možnost individuální duchovní péče. Farní kostel je pro soukromou modlitbu otevřen vždy ve středu
od 16 do 17:30 a od 19 do 20 hodin a v pátek od 15 do 17:30 hodin. V té době lze individuálně požádat o
přijetí svátosti smíření a eucharistie. Můžete mě kontaktovat ohledně návštěvy s pomazáním nemocných,
svátostí smíření a přijetím eucharistie, pokud to situace nemocného vyžaduje. Určitě mě kontaktujte,
potřebujete-li delší duchovní rozhovor, podporu v obtížích, modlitbu nebo útěchu! Nikdy není trapné ani
ostudné požádat o pomoc, každý z nás ji v denním životě tolikrát potřebuje!
Současně připomínám důležitost modlitby každého z nás, především společné modlitby v rodinách a
domácnostech. Obzvláště jsme zváni sjednotit se k takové modlitbě každý den ve 20 hodin.
Předvelikonoční zpovídání z nařízení diecézního biskupa neproběhne. V takovém případě opravdové
nemožnosti lze dosáhnout smíření s Bohem jiným způsobem – je však zapotřebí, aby kajícník: 1. vzbudil
dokonalou lítost, tedy opravdu litoval všech svých hříchů, zvláště těžkých, z lásky k Bohu, kterého svými
hříchy zarmoutil a od něhož se vzdálil; 2. učinil pevné předsevzetí, že své hříchy vyzná ve zpovědi, jakmile
to bude možné. Takto lze nouzově dosáhnout odpuštění i těžkých hříchů. Jde vlastně o jakousi „zpověď
touhy“, podobně, jako je tomu u duchovního svatého přijímání, když nelze přijmout eucharistii, nebo u křtu
touhy, když někdo nemá možnost být pokřtěn. Věříme, že Bůh není omezen našimi omezeními. Podrobnosti
k této praxi budou vyvěšeny na webových stránkách farnosti a také budou vytištěné k rozebrání v kostele.
Jakmile budou restriktivní opatření uvolněna, bude nabídnut dostatečný prostor pro svátost smíření –
velikonoční zpověď se tedy posouvá, nikoli ruší! Další informace budou včas zveřejněny.
V neděli 5. dubna v době od 14 do 17 hodin si můžete ve farním kostele vyzvednout ratolesti (kočičky),
požehnané při dopoledních soukromých bohoslužbách. Také si můžete odnést vytištěné inspirace pro
prožívání Svatého týdne bez návštěvy kostela, protože všechny obřady proběhnou letos bez účasti věřících.
Po celý Svatý týden bude farní kostel přístupný k modlitbě od 13 do 17:30 hodin; na Velký pátek a Bílou
sobotu bude otevřen už od 9 hodin.
Pro další informace a inspirace sledujte naše webové stránky: www.farnost-bohuslavice.cz. V hlavní nabídce
pod názvem „K aktuálnímu stavu“ naleznete užitečné materiály a odkazy.
S přáním užitečně strávených střídmých postních i velikonočních dní
P. Vojtěch Janšta
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – duben 2020
ST

1.4.2020

18:00 Za Elfrídu Fussovou a rodiče z obo
u stran

SO

4.4.2020

7:00 Za Heriberta Günthera, syna a příbuzné z obou stran

NE

5.4.2020 KVĚTNÁ NEDĚLE

9:30 Za Josefa Zajíčka, + otce, Josefa Nováka a živou rodinu

ST

8.4.2020 Středa Svatého týdne

18:00 Za + Blanku Breuerovou a živou rodinu

ČT

9.4.2020 ZELENÝ ČTVRTEK

18:00 Za + kněze Josefa Kaldu, Vincence Hurníka, Bedřicha
Dombka a všechny živé a + kněze naší farnosti

SO

11.4.2020 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

20:00 Za živé a zemřelé farníky
6:45 Za Aloise Kocura k nedožitým 70. narozeninám a za živou
a + rodinu

NE

12.4.2020

HOD BOŽÍ
VELIKONOČNÍ

PO

13.4.2020

Pondělí velikonočního
oktávu

ST

15.4.2020

18:00 Výroční rekviem za Anežku Miketovou

PÁ

17.4.2020

18:00 Za + Lýdii Dominikovou, rodiče z obou stran, + příbuzné a
živou rodinu

SO

18.4.2020

7:00 Za Waltraudu Kučerovou a + příbuzné

9:30 Na poděkování Pánu Bohu za 96 let života; za Aloise
Hurného a rodiče z obou stran
6:45 Za Marii Nevřelovou, manžela, rodiče a sourozence z obou
stran

6:45 Za Anežku Drabíkovou, manžela, vnuka a zetě
NE

19.4.2020 2. neděle velikonoční

ST

22.4.2020

18:00 Za Jana Veverku k nedožitým 70. narozeninám, za vnučku
Ivanku Zugovou s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu

PÁ

24.4.2020

18:00 Za Josefa Kocura, rodiče, tchána a tety s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

9:30 Za Josefa Nováka, + sourozence a rodiče z obou stran a
živou rodinu

7:00 Za rodinu Pohankovu a Kaldovu
SO

25.4.2020 Svátek sv. Marka

11:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80 let života
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

NE

26.4.2020 3. neděle velikonoční

6:45 Za Arnolda Janoše, rodiče z obou stran a živou rodinu

ST

29.4.2020

Svátek sv. Kateřiny
Sienské

18:00 Za + rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou
rodinu

PÁ

1.5.2020 Sv. Josefa, Dělníka

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

SO

2.5.2020 Sv. Atanáše, biskupa

7:00 Výroční rekviem za Annemarii Pawlikovou

NE

3.5.2020 4. neděle velikonoční

9:30 Za živé a zemřelé hasiče z Bohuslavic

P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci dubnu 2020
Hanskeová Anna
Slaná Lydie
Vitásková Lucie
Veverková Marie
Kocurová Anna

Theuer Rudolf
Kocurová Kristina
Hurná Magdalena
Sekaczek Jaroslav

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. 328 – duben 2020 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. dubna 2020.

