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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny v tomto náročném období.
Těžko začít jinak než informacemi o pandemii –
COVID 19. Bohužel jednou z nejvíce
zasažených obcí v okolí jsou Bohuslavice. Obec
se bude snažit pomoci těm, kteří potřebují
dovoz nákupu a léků. Dodržujme předepsaná
pravidla jako je nošení roušek, dodržování
rozestupu, osobní hygienu. Nemůžeme přestat
žít, ale nechoďme zbytečně nebezpečí naproti.
Věřme, že se vše v lepší obrátí.
Ani v této době neutuchá ruch na stavbách
v obci. Polní cesty na Bolatice a Dolní Benešov
mají nový asfaltový povrch a probíhají konečné
práce na zpevnění krajnic. Kolaudace by měla
proběhnout do konce roku. V době, kdy
dostáváte tento zpravodaj je již také opravena
ulice Bolatická. V obecním dvoře se dělá fasáda
budovy.

Z důvodu karantény bylo říjnové zasedání
zastupitelstva přeloženo na listopad. Nemilou
informací je, že jsou zrušeny všechny obecní
kulturní akce. Nebude se konat výstava perníků,
Vánoční jarmark ani obecní ples. Omezeny jsou
také služby v obci, knihovna a obecní dvůr.
Zrušena byla zbývající utkání fotbalových
soutěží.

Omezení služeb v důsledku Koronaviru

Byla uzavřena obecní knihovna. Zapůjčení knih lze řešit individuálně a výhradně telefonicky.

Pro příští rok jsme opět připravili kalendář,
který obdrží každá rodina v prosinci. Téma roku
2021 je voda. Za fotografie a přípravu kalendáře
chci poděkovat panu Leo Vitáskovi, Kamilu
Vitáskovi, Andree Matýskové a Marii Mikové.

V případě zájmu kontaktujte paní knihovnici Marii Mikovou.

Provoz obecního dvora byl přerušen. Je možné se domluvit individuálně telefonicky
na odvoz odpadu. To bude možné pouze v pracovní době zaměstnanců úřadu.

V současné době je důležitý optimismus.
Dělejme si každodenní drobné radosti, buďme
přívětiví k okolí a těšme se na lepší časy.

Děkujeme za pochopení.

Přeji nám příjemné podzimní dny
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Pozvání na 13. zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 12. 11.2020 v 18.00 hod.
v obřadní síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových
stránkách obce.

Omezení služeb v důsledku Koronaviru
Byla uzavřena obecní knihovna. Zapůjčení knih lze řešit individuálně a výhradně telefonicky.
V případě zájmu kontaktujte paní knihovnici Marii Mikovou.
Provoz obecního dvora byl přerušen. Je možné se domluvit individuálně telefonicky
na odvoz odpadu. To bude možné pouze v pracovní době zaměstnanců úřadu.
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Omezení služeb po dobu nouzového stavu do 20. 11. 2020
Omezení úředních hodin na OÚ - vyzýváme občany k omezení osobního kontaktu na nezbytně
nutnou úroveň, upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu.
Úřední hodiny na OÚ od 4. 11 . - 20. 11. 2020
Pondělí

12:00 – 17:00

Středa

08:00 – 13:00

Obecní úřad nabízí pomoc občanům, kteří si nemohou ze zdravotních důvodů či karantény zajistit
nezbytně nutný nákup potravin, léků a drogistického zboží.
V případě zájmu nás kontaktujte na obec@bohuslavice.eu, tel. 553 659 075, 606 741 186,
721 420 499.
Služba senior taxi - oznamujeme občanům, že služba senior taxi je opět v provozu.

Prodejna Tempo u pošty oznamuje omezení odpolední otevírací doby.
Prodejní doba je pondělí - pá od 7:00 - 15:00 hod. až do odvolání.

Pošta Bohuslavice - Otevírací doba od 1. 10. 2020 změněna:
Pondělí

zavřeno

a od 13.00 – 18.00 hod.

Úterý

od 8.00 – 12.00 hod.

a od 13.00 – 14.00 hod.

Středa

zavřeno

a od 13.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek

od 8.00 – 12.00 hod.

a od 13.00 – 14.00 hod.

Pátek

od 8.00 – 12.00 hod.

a od 13.00 – 14.00 hod.

MUDr. Claudia Ondrušová, MBA, praktický lékař pro dospělé oznamuje svým pacientům, že se
sídlo ambulance přemístilo na novou adresu:
Hlučín, Československé armády 55/4, šedá budova vedle polikliniky Hlučín, v 1.patře.
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – listopad 2020
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

SO

7.11.2020

7:00 Za + Gabrielu Bočkovou, manžela, syna a živou rodinu

NE

8.11.2020 32. neděle v mezidobí

6:45 Za živé a zemřelé myslivce

ST

11.11.2020 Památka sv. Martina

17:00 Za Pavlu Konečnou, manžela a Cecílii Obrusníkovou

PÁ

13.11.2020 Památka sv. Anežky České

17:00 Za rodinu Kaldovu a Pohankovu, + rodiče a sestry s prosbou o
Boží požehnání pro celou rodinu

SO

14.11.2020

7:00 Výroční rekviem za Annu Kocurovou

NE

15.11.2020 33. neděle v mezidobí

6:45 Za Aloise Nevřelu, manželku, rodiče a sourozence z obou
stran
9:30 Za Alfonse Vitáska a za živou rodinu

ST

18.11.2020

17:00 Výroční rekviem za Ervína Homollu

PÁ

20.11.2020

17:00 Za Karin Dudkovou k 10. výročí úmrtí, za + příbuzné a živou
rodinu
7:00 Výroční rekviem za Markétu Vitáskovou

SO

21.11.2020

Památka Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

10:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let společného života
s prosbou za živou a + rodinu
11:30 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života; za +
rodiče z obou stran, + dceru a živou rodinu

NE

22.11.2020

Slavnost
Krále

Ježíše

Krista

6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Za Terezii a Elišku Kocurovy a duše v očistci

ST

25.11.2020

17:00 Za pana děkana P. Jiřího Poštulku, rodiče a sourozence

PÁ

27.11.2020

17:00 Za + Lea Dominika a + manželku Renatu s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

SO

28.11.2020

7:00 Za Jana Miketu a manželku, Adolfa Miketu, živou rodinu a
duše v očistci
6:45 Za Šárku Fussovou s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

NE

ST

29.11.2020 1. neděle adventní

2.12.2020

9:30 Za Martu Kotalovou k 10. výročí úmrtí, za + manžela, dva
zetě, rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu
17:00 Na poděkování za 70 let života; za + rodiče a bratra a +
příbuzné s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Poznámka: podobu trvání omezujících vládních opatření probíhají všechny bohoslužby bez účasti veřejnosti.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci listopadu 2020
Hrušková Margita
Kocurová Pavlína
Pachulová Anežka
Günther Erich

Breuerová Hildegarda
Stoček Jan
Blokša Leo

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme. V měsíci listopadu
oslaví 70 let společného života manželé Hildegarda a Josef Breuerovi, kterým
přejeme další spokojená společná léta v kruhu svých blízkých.
Kateřina Staňková

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
katerina.stankova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu
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