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Vážení spoluobčané,
opět jsme svědky, že příroda si poroučet nedá. Po
teplotně nadprůměrném lednu nás již o prvním
víkendu únor sevřel do ledových kleští a
v mrazivém sevření vydržel celý měsíc. Zejména
poslední dny měsíce teplota padala v noci pod
mínus deset stupňů. Dočkali jsme se také sněhu.
Hlavní příděl přišel v jeden den, a to ve středu 7.
února, kdy napadlo více než deset centimetrů za
několik hodin. V dalších dnech měsíce jsme se
dočkali již jen několika sněhových přeháněk.
Takže na předjarní dny, kdy je již ve vzduchu cítit
změna si musíme počkat do března.
Pravidelné jednání měla v únoru rada obce a ve
druhé polovině měsíce se sešlo zastupitelstvo
k prvnímu letošnímu jednání. Na jednání se mimo
jiné hovořilo o připravovaných investičních
akcích. Hlavní akcí bude oprava povrchu ulice
Kozmická. Budeme postupovat stejně jako
v minulých letech. Nejprve se zkontroluje a opraví
kanalizace a potom bude následovat povrch.
Vymění se obrubníky, odfrézuje se svrchní vrstva
a položí nový asfaltový koberec. Souběžně s touto
opravou se dokončí také povrch ulice Sluneční.
Předpokládám, že práce by měly být hotovy „do
žní“. V průběhu jarních měsíců chceme opravit
pomník ruských letců v přilehlém parčíku
vybudovat malé dětské hřiště. Připravuje se
projektové dokumentace na opravu osvětlení
v obci. Současné sodíkové světla se vymění za
LED svítilny. Zatím není rozhodnuto v kolika
etapách a letech se akce uskuteční. Pro zvýšení
bezpečnosti v obci se připravuje projekt na
výstavbu zpomalovacích semaforů na vjezdech a
výjezdech z obce. Nutná je také oprava břehů
potoka, která bude finančně velmi náročná, a proto
se rozdělí do několika etap. V plánu je první a
nejvíce poškozená část u břehu Špakovského
rybníka. Další projekt bude na opravu budovy
v obecním sběrném dvoře, samotné práce by
mohly být zahájeny ve druhé polovině roku.
[Zadejte se
text.]
Připravuje
také žádost o dotaci na svozové
vozidlo a příslušné kontejnery.

Poslední z pěti letošních plesů se konal v sobotu
10. února, kdy hasiči úspěšně pochovali basu.
Všechny letošní plesy měly pěknou návštěvnost a
výbornou úroveň. Děkuji všem pořadatelům za
obětavou práci a obohacení kulturního a
společenského života nás všech.
Popeleční středa 12. února začala čtyřicetidenní
období přípravy na nejvýznamnější křesťanské
svátky, na Velikonoce.
V březnu se uskuteční valná hromada Sportovního
klubu Bohuslavice a výroční schůze myslivců,
zahrádkářů a Bohuslavického oříšku, kde členové
spolků vyhodnotí uplynulý rok a naplánují letošní
činnost. Hokejový oddíl Buldoci Bohuslavice
zahájil boje ve vyřazovací části Amatérské
hokejové ligy a také fotbalisti začali s přípravou
na jarní část soutěží. První domácí utkání sehrají
naši hráči na velikonoční neděli v derby zápase se
soupeřem z Píště. Věřme, že mrazy brzy povolí a
do naše obce i myslí vkročí jaro.

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018
39. zasedání rady obce Bohuslavice, pondělí 12. 2. 2018
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Smlouvu s ÚP Opava o přijetí 4 pracovníků na VPP v roce 2018 od 1. 3. 2018.
Zaslání objednávky na SMS ČR na zařizování služeb GDPR pro obec Bohuslavice a ZŠ a MŠ
Bohuslavice.
Smlouvu o poskytování příspěvku do rozpočtu příjemce mezi obcí Háj ve Slezsku a obcí
Bohuslavice.
Monitorovací zprávu za rok 2017 o plnění obecných cílů „Střednědobého plánu sociálních služeb a
souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017“ bez připomínek.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01/2018. Výběr daní za I. 2018.
Rozpočtové opatření č. 1/2018.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích:
Konečná rekapitulace vybudování obecních bytů. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na opravu
povrchu komunikace Kozmická a dokončení komunikace Sluneční. Informace o jednání s firmou
ELTODO o vypracování PD na vybudování zpomalovacích semaforů v obci. Varianty opravy
veřejného osvětlení v Bohuslavicích.

Informace o záměru prodeje parcely p. č. 2415/2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína a o záměru prodeje
parcely p. č. 2356/3 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o převodu parcel z ÚZSVM.
Informace z kultury: Návrh na ocenění paní Karin Herudkové a Libuše Chříbkové při příležitosti
Dne učitelů 2018. XX.
Různé: Posouzení stavu stromů na ulici Poštovní a u rybníka na točně z hlediska bezpečnosti.
Žádost pana Kajetána Čermáka a pana Miroslava Čermáka o nahlédnutí do usnesení a zápisu rady
obce Bohuslavice za období XI., XII. 2016 a rok 2017.
Schválila:
Smlouvu o zřízení věcného břemene č IV-12-8011387/2. Veverka Karel, Severní.
Smlouva o zřízení věcného břemene č IV-12-8011606/2. Pašek Tomáš, Lesní.
Uzavření smlouvy se správcem vodovodu panem Ondřejem Štefkem a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Dodatek smlouvy s firmou ONI na zajišťování služeb pro automobil VW Transporter.
Výroční zprávu o činnosti v oblast poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok
2017.
Program 23. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Vyhlášení výběrového řízení na opravu kanalizace na ulici Kozmická.
Cenovou nabídku na vypracování PD na rekonstrukci budovy Obecního dvora č. p. 482 podanou
Ing. Hiltavským a pověřuje starostu podpisem SOD.
Pokácení stromu u Obecního dvora z důvodu plánované rekonstrukce objektu.
Všechny body jednání byly schváleny jednomyslně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 20. 2. 2018 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Prof. RNDr. Radek Kučera Ph.D. a Antonín
Štefek konstatuje, že na dnešním 23. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 10 členů
obecního zastupitelstva.
Omluveni: MVDr. Martin Ostárek, Lukáš Pašek, Ing. Tomáš Gruň, Ing. Jiří Kocián PhD., Leo
Vitásek.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Radek Kotzur a Jan Manusch.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 23/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Prof. RNDr. Radka Kučeru Ph.D. a Antonína Štefka za členy návrhové
komise, Radka Kotzura a Jana Manusche za ověřovatele zápisu z 23. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 23/1 b) schválilo:
Program 23. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 23/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – XII. 2017. Celkové příjmy za 01-12/2017 činily 29.656.133,97
Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 1.451.879,53 Kč, zůstatek z roku 2016 ve
výši 6.411.000,-Kč a splátka úvěru ve výši – 1.000.000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za
01-12/2017 činily 36.519.012,95 Kč. Celkové výdaje za 01-12 /2017 činily 33.237.270,-Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 12. 2017 byl ve výši 3.281.742,22 Kč, z této částky činil zůstatek na
běžném účtu 2.653.469,99 Kč a na účtu u ČNB 628.272,23 Kč.
usnesením č. 23/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1/2018 bez výhrad.
unesením č. 23/1 e) schválilo:
Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1847340339/18 mezi obcí Bohuslavice a Českou spořitelnou a.
s. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
usnesením č. 23/1 f) schválilo:
Výsledky inventarizace obecního majetku za rok 2017.
usnesením č. 23/1 g) schvaluje:
Příkazní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a „jk grant s. r. o.“ na činnosti v rámci projektu „Oprava
místní komunikace v obci Bohuslavice“. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
usnesením č. 23/1 h) schvaluje:
Vyhlášení výběrového řízení na opravu kanalizace na ulici Kozmická. Pověřuje starostu podpisem
SOD s firmou, která bude opravu realizovat.
usnesením č. 23/1 i) schválilo:
Vyhlášení výběrového řízení na dokončení povrchu ulice Sluneční. Výběrovou komisi ve složení
Ing. Ondřej Mokrý, Radek Kotzur a Petr Herudek. Pověřuje starostu podpisem SOD.
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usnesením č. 23/1 j) schválilo:
Opravu pomníku ruských letců a vybudování dětského hřiště v přilehlém parčíku.
usnesením č. 23/1 k) schválilo:
Vypracování projektové dokumentace na zřízení světelné signalizace a přechodu pro chodce v obci
Bohuslavice dle předložené cenové nabídky firmy ELTODO.
usnesením č. 23/1 l) schválilo:
Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu realizační dokumentace na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Bohuslavice firmou ČEZ energetické služby s. r. o. a pověřuje starostu
podpisem SOD.
usnesením č. 23/1 m) schválilo:
Vyhlášení záměru prodeje obecních parcel p. č. 2415/2 o výměře 784 m2 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína (orná půda) a parcely p. č. 2415/3 785 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (orná půda) pro
výstavbu rodinných domů za minimální cenu 800,-Kč/1 m2 včetně DPH.
usnesením č. 23/1 n) schválilo:
Vyhlášení záměru prodeje obecní parcely p. č. 2356/3 o výměře 517 m2 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína (orná půda) pro výstavbu rodinných domů za minimální cenu 550,-Kč/1 m2 včetně DPH.
usnesením č. 23/1 o) schválilo:
Návrh na zaměření a odkoupení části parcel 694 a 695 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína, cca 950 m2.
usnesením č. 23/1 p) schválilo:
Vypracování odborného dendrologického posudku na stromy u Špakovského rybníka a rybníka u
točny dle předložené nabídky Ing. Martiníka.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 21/2 b)Informaci o příjmu daní v roce za období I. – XII. 2017.
č. 21/2 c) Žádost o dotaci na provoz ordinace.
č. 21/2 d)Aktuální informace o investičních akcích a opravách: Rekapitulace stavby obecních bytů.
Správce vodovodu pan Jan Birtek ukončil smlouvu k 31. 1. 2018 od 1. 2. 2018 je správce
pan Ondřej Štefek. Revitalizace Špakovského rybníku posláno, zbývá ZVA. Podaná žádost
o dotaci na opravu MK Kozmická. Oprava potoka PD. V domě služeb se provedly na
žádost nájemce stavební úpravy a opravy, část nákladů bude hrazeno nájemcem. Žádost o
dotaci na svozový automobil. Vypracování PD na Obecní dvůr
č. 21/2 e) Aktuální stav jednání o parcele 576/4 (KD) s ÚZSVM.
č. 21/2 f) Informace z jednání rady obce dne 24. 1. a 12. 2. 2018. Výroční zpráva o činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Smlouva s ČEZ, Dodatek smlouvy
ARRIVA, GDPR, Přehled nehod za 10 let, Tříkrálová sbírka, VPP, Voda 2017.
Ověřovatelé usnesení:
Radek Kotzur, v. r.
Mgr. Pavel Dominik, starosta, v. r.

Jan Manusch, v. r.
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka, v. r.
V Bohuslavicích dne 20. 2. 2018
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Další informace
Automobil VW Transporter
Obec Bohuslavice získala zdarma od Policie ČR automobil VW
Transporter. Automobil se přebudoval na osmimístnou verzi. Provedly
se veškeré nutné opravy a doplnění vybavení o střešní nosič a tažné
zařízení. Celý vůz také dostal nový vzhled. Vše zajišťovala firma
Freisler. Celkové náklady byly cca 150 tis. Kč. Automobil bude sloužit
k dopravě na různé soutěže, vystoupení, zápasy a potřeby všech složek
v obci a ZŠ Bohuslavice. Nutnou podmínkou je řízení vozu řidičem,
který absolvoval školení a má dohodu s obcí.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Pošta uzavřena
Pošta v Bohuslavicích bude v úterý 27. 3. 2018 uzavřena pro veřejnost, a to v době od 8.00 – 10.00
hodin. Odpoledne bude pošta otevřena dle hodin pro veřejnost, tzn. od 13.30 – 16.00 hodin.
Důvodem uzavření je přechod na nový operační systém.

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Safer day 2018
Safer Internet Day 2018 byl oslaven na celém světě v úterý 6. 2. 2018 pod heslem:„ Lepší internet
začíná s vámi.“
Žákyně 9. třídy seznamovaly děti z 1. až 5. ročníku formou prezentací, aktivit a videí, jak používat
internet bezpečně, zodpovědně a s respektem.
Žáci se v hodinách dozvěděli, jak bezpečně hledat informace na internetu a jaká jsou rizika
sociálních sítí. Byli
seznámeni s pravidly
ochrany osobních dat,
jak pracovat s hesly a
jak si je chránit, jaké
informace je a není
vhodné
sdílet
na
sociálních sítích, komu
a
jaké
informace
mohou sdělovat či jak
komunikovat
se
známými v prostředí
internetu. Fotografie z
akce můžete zhlédnout na stránkách naší školy.
Mgr. Karla Poštulková
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Valentýnské lyžování
Dne 12. 2. 2018 proběhl již 5. ročník valentýnského lyžování.
Já, jakožto ten, kdo tam nebyl poprvé,
jsem si opět velice
tento den užil.
Sjezdovka
byla
ráno
upravená,
v pozdějších hodinách se kvalita sněhu
nepatrně zhoršila. Celý den bylo převážně
slunečno, až na pár chvil. Odpoledne, asi
tak ve dvě hodiny,
jsme si rozdali
valentýnské dárečky a
pokračovali
v lyžování.
Po celou dobu lyžování panovala velice
pohodová atmosféra. Zřejmě jsme si to
všichni velice užili!

Za „účastníky zájezdu“ Mikuláš Černý
Lyžařský výcvik 7. třídy
Ve dnech 18. – 23. února 2018 se žáci 7.
třídy
ZŠ
Bohuslavice
zúčastnili
lyžařského výcvikového kurzu, který se
konal ve Zlatých Horách, Jeseníky. Zde
byli žáci ubytováni ve sportovně
rekreačním centru Bohemaland, jehož
součástí je Ski areál Příčná. Někteří žáci
s lyžováním teprve začínali, ostatní se
zdokonalovali. Sněhové podmínky byly
vynikající. Sjezdovka, dlouhá 1300 m,
byla perfektně upravena a vybavena
čtyřsedačkovou
lanovkou.
Kromě
praktických dovedností se žáci také
seznámili se základními pravidly
chování lyžařů na sjezdovce a pohybu ve
volném terénu. Večery byly věnovány
společenským aktivitám, ve kterých žáci mezi sebou utužovali kolektivní vztahy. Na závěr kurzu
jsme pro žáky připravily závody ve slalomu. Slalomu se všichni zúčastnili a úspěšně jej zvládli.
Poslední večer byl věnován maškarnímu plesu s diskotékou.
Mgr. Martina Mimlichová
Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie Z5
Dne 24. 1. se žáci 5. třídy – Antonín Hanske a Zuzana Zedníčková zúčastnili okresního kola
Matematické olympiády v Hlučíně. Zuzana se stala úspěšnou řešitelkou. Oběma našim žákům
gratulujeme k jejich výkonu. Přejeme hodně dalších úspěchů.
Bc. Tomáš Hromčík
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Oslava básníka
U příležitosti 60. výročí úmrtí Petra Bezruče,
básníka Slezska, uspořádali žáci základní školy
se svými učiteli ve dnech 14. a 15. 2. výstavu
s názvem
„Petr
Bezruč
a
umění“.
Vzpomínková akce byla zakončena 16. 2.
pásmem, ve kterém se žáci seznámili formou
prezentace s životem a dílem tohoto
významného autora přelomu 19. a 20. století,
za hudebního doprovodu zazněly některé
známé básně Slezských písní.
Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím ze 7.
a 9. třídy za jejich snahu, zodpovědný přístup a
vydařený program.
Vše probíhalo v obřadní síni obecního domu. Poděkování si zaslouží za perfektní spolupráci i
zaměstnanci obce.
Dagmar Fojtíková
Olympiáda tentokrát ne sportovní
I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do jazykových olympiád v anglickém a
německém jazyce. Školní kolo olympiády z angličtiny proběhlo na naší škole v lednu, a to ve dvou
kategoriích.
V první kategorii, které se zúčastnilo 16 žáků z 6. a 7. třídy, zvítězila Aneta Lorková ze 7. třídy a
postoupila do okresního kola v Opavě. Tam v konkurenci 25 soutěžících získala krásné 7. místo.
Ve druhé kategorii soutěžilo 12 žáků 8. a 9. třídy. Vítězkou se stala Klaudie Vitásková z 9. třídy,
která v okresním kole v Opavě obsadila 11. místo z celkového počtu 33 účastníků, což je jistě velký
úspěch.
Klaudie Vitásková spolu s Leonou Mučkovou rovněž z 9. třídy reprezentovaly naši školu i
v okresním kole Olympiády v německém jazyce v Opavě, kde se umístily na 9. (Klaudie) a 13.
(Leona) příčce z celkového počtu 24 žáků.
Všem třem soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně studijních
úspěchů nejen v jazycích, protože všechna tři děvčata hodlají v příštím roce pokračovat ve studiu na
gymnáziu.
Mgr. Marie Kotzurová

Knihovna
Poplatek na rok 2018
Žádám všechny čtenáře knihovny o zaplacení poplatku na rok 2018 (děti, mládež, důchodci – 20,Kč, dospělí – 50,- Kč), a také prosím o včasné vrácení knih ( výpůjční doba je 4. týdny, maximálně
6. týdnů. )
Děkuji Miková
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Mateřská škola
Záchranář v Mateřské škole
V druhé polovině února navštívil naší školku záchranář Zdeněk ze Záchranné
služby v Hlučíně. Na začátek ukázal dětem, které dopravní prostředky se
používají k záchraně lidí. Poté vysvětlil dětem základy první pomoci a také
jim ukázal vybavení, které potřebuje při své práci a velice pěkně jim vysvětlil,
jak se co používá. Děti si mohly na vše sáhnout a spoustu věcí vyzkoušet.
Tato návštěva byla pro nás velkým přínosem a chtěli bychom touto cestou
poděkovat panu záchranáři, že si udělal čas a přiblížil nám povolání
záchranáře.
Kolektiv MŠ
Návštěva Hasičské zbrojnice v Bohuslavicích
V únoru jsme měli možnost jít se podívat do naší Hasičské zbrojnice. Tam na
nás čekali p. Petr Kubík a p. David Vitásek. Nejdříve nám vysvětlili, že jejich
práce není jen o hašení požárů, ale také o pomoci dalším záchranným
složkám. Ochotně nám ukázali vybavení jak samotného hasiče, tak
hasičského auta. Děti se zaujetím sledovaly vše, co nám místní hasiči ukázali
a také si mohly některé vybavení vyzkoušet. Můžeme říci, že nejedno dítě
odcházelo s pocitem, že se jednou také stane hasičem. Velice děkujeme
místním hasičům za jejich ochotu a čas, který věnovali našim nejmenším.
Kolektiv MŠ

Školní družina
Školní družina
Letošní zimy jsme se nakonec dočkali a snažili
jsme si jí užít s dětmi zimními radovánkami na
školním hřišti, a také bobováním na kopci.
Na konci ledna děti dostaly vysvědčení. Ve
školní družině děti nedostaly vysvědčení, ale
výlet do Městské knihovny Hlučín. Děti se zde
naučily správné manipulace s knihou,
zařazování do souboru a na co vše kniha může
sloužit. Navštívili jsme také výstavu ve
zdejším muzeu, kde jsme si mohli prohlédnout
hračky a učební pomůcky našich předků.
Nezapoměli jsme ani na náš tradiční Valentýnský dort. Děti se naučily šlehat, rolovat korpus, plnit a
také si vyrobily ozdůbky z marcipánu.
A teď už bylo zimy dost a my se společně těšíme na probouzející se jaro.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková – vychovatelka ŠD
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – březen 2018
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

PÁ

2.3.2018

17:00 Za členy živého růžence

SO

3.3.2018

7:00

4.3.2018 3. neděle postní

6:45 Za + rodiče Františku a Josefa Birtkovy, za prarodiče a
ostatní + příbuzné

NE

9:30 Za + Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii a živou rodinu
ST

7.3.2018

17:00 Za Marii Zlotou a dva manžely, za dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu Kocurovu

PÁ

9.3.2018

17:00 Za + Emila Dominika k nedožitým 90letům života, za
rodiče z obou stran, zetě a snachu

SO

7:00 Za + Bertu Pausovou, manžela a dceru; za + Arnoštku
Manušovou, manžela, rodiče z obou stran a + příbuzné; za
+ Jana Lasáka, manželku a sourozence; a za živou rodinu

10.3.2018

6:45 Za + Jana Theuera, rodiče a + rodinu Ulmanovu
NE

11.3.2018 4. neděle postní

ST

14.3.2018

17:00 Za + Josefa Kocura k nedožitým 80 letům života a za dar
zdraví pro živou rodinu

PÁ

16.3.2018

17:00 Za + Josefa Placka, + příbuzné a živou rodinu

SO

17.3.2018

7:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a prosba o
pomoc a ochranu Panny Marie Ustavičné pomoci

NE

18.3.2018 5. neděle postní

PO

19.3.2018 Slavnost sv. Josefa

17:00 Za Rozálii Fussovou, manžela, zetě, dceru a snachu

ST

21.3.2018

17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za + manželku a živé a
+ příbuzné

PÁ

23.3.2018

17:00 Na poděkování za dar zdraví, za + manžela a živou rodinu

SO

24.3.2018

7:00 Výroční rekviem za Janu Tymlovou

NE

25.3.2018 KVĚTNÁ NEDĚLE

ST

28.3.2018

18:00 Za + manžela Aloise Kocura, + rodiče a sourozence

ČT

29.3.2018 ZELENÝ ČTVRTEK

18:00 Za P. Josefa Kaldu, P. Vincence Hurníka, P. Bedřicha
Dombka a za živé a + kněze z farnosti

SO

31.3.2018 VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

21:00 Za křesťany ve Svaté zemi a za nově pokřtěné

NE

1.4.2018

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

9:30 Na poděkování za 90 let života, za + manžela a živou
rodinu

6:45 Za Anežku Drábíkovou, + manžela a zetě
9:30 Za živé a + farníky

6:45 Za + rodiče Kocurovy, Plačkovy a celou + rodinu
9:30 Za + Josefa Kocura, rodiče a švagrovou a za živou rodinu

6:45 Za + Helenu Theuerovou, + manžela, + příbuzné z obou
stran a za živou rodinu
9:30 Za Arnolda Janoše, rodiče z obou stran s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci březnu 2018
Sněhotová Marta
Dominik Bruno
prof. RNDr. Kučera Radek, Ph.D
Kokešová Šárka
Dedková Josefa
Kučera Norbert
Benek Jiří
Nevřelová Marie
Kocurová Anna
Stoczková Marie
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. 303 – březen 2018 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2018.
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