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Vážení spoluobčané,
období prázdnin je za námi a naše děti vstoupily
do nového školního roku. Na obecním úřadě jsme
se setkali s prvňáčky a jejich rodiči, kteří byli po
krátkém kulturním programu přivítání paní
ředitelkou a paní třídní učitelkou. Přejme těmto
dětem hodně úspěchů při získávání vědomosti a
rodičům pevné nervy a shovívavost.
Počátek srpna byl ve znamení mírného ochlazení
a častějších srážek, pak ale opět přišly tropické
dny. Dalšího poklesu teplot jsme se dočkali okolo
půli měsíce, ale závěr prázdnin byl opět tropický.
Ve druhé polovině měsíce jsme zažili také
několik silných bouřek, naštěstí bez škod na
majetku.
V měsíci srpnu se konalo zasedání rady a
zastupitelstva obce, na kterých se vyhodnotily
práce v první polovině roku. Jedním z témat rady
obce i zastupitelstva bylo parkování na
komunikacích v obci. Bohužel zatím nenastoupila
firma na vyčištění potoku. V srpnu se uskutečnilo
vyhodnocení výběrového řízení na akci „Snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení obce
Bohuslavice“. Práce provede firma El-eko pana
Ondruše z Píště. Výměna zbývajících těles
veřejného osvětlení za LED světla by měla být
dokončena do konce listopadu. Na tuto akci
obdržíme dotaci od Ministerstva průmyslu a
obchodu České republiky v rámci programu
EFEKT.
Byl vybrán zhotovitel Změny č. 1 Územního
plánu Bohuslavice. Jedná se o stejnou firmu, která
současný plán tvořila – Urbanistické středisko
Ostrava. Do třetice byli vybráni tři architekti,
kteří vypracují studii na úpravu okolí kulturního
domu. Studie by měly být hotovy do konce
listopadu a budou předloženy veřejnosti
v průběhu letošní výstavy perníků.
Ve druhém prázdninovém měsíci jsme také měli
možnosti bohatého kulturního i sportovního
vyžití. Bohuslavický oříšek připravil v rámci
letošního letního kina pro občany promítání filmu
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O týden později v sobotu 17. srpna se konala pěší
pouť do Hrabyně s následnou mší svatou. Na
stejné odpoledne a večer připravili zahrádkáři
svoji letní slavnost s karnevalem. Poslední pátek
v měsíci se konal táborák k ukončení prázdnin
s ohňostrojem. O dva dny později se po dvou
letech opět konaly rybářské závody. Obě akce
připravil rybářský spolek. Pro příznivce fotbalu
začala v srpnu nová sezóna.
V měsíci září chceme pokračovat s pracemi na
ulici Na Svahu a konečně vyčistit potok.
V sobotu 14. září se uskuteční letošní druhý svoz
velkoobjemového odpadu.
Oproti minulým létům nám ve výčtu srpnových
akcí chybí Strassenfest. Nemusíme se bát, že o
tuto výjimečnou kulturní akci přijdeme. Uskuteční
se v sobotu 7. září na ulici Opavské v úseku od
RD č. p. 508, kde bude zahájení po kostel.
Následující víkend bude významný pro všechny
farníky. Proběhnou oslavy při příležitosti výročí
100 let založení naší farnosti. V pátek večer si
budete moci v kostele Nejsvětější Trojice
poslechnout koncert gospelové skupiny Good
work. V neděli se bude konat na fotbalovém hřišti
v Závadě slavnostní mše svatá a farní odpoledne.
Na pátek 27. září připravuje klub rodičů MŠ u
kulturního domu „Barevný podzim“. Na všechny
akce, které připravují ochotní pořadatelé jste
srdečně zváni.
Přeju nám mnoho pohody v posledním období léta
a počátku podzimu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z 10. zasedání rady obce Bohuslavice dne 14. 8. 2019
Rada obce Bohuslavice vzala na vědomí:
Informaci o realizovaných pracích za uplynulý měsíc.
Odvoz stromů z točny na dětská hřiště a bývalou skládku a štěpkování části stromů.
Informace o žádostech o kotlíkovou dotaci v obci Bohuslavice.
Výběr daní za I. – VII. 2019 a hospodaření obce k 31. 7. 2019.
Informace o akcích: prodloužení ulice Na Svahu, kanalizace ulice Bolatická, Bezpečnost v obci,
čištění a oprava potoka, Polní cesty Bohuslavice, výběrovém řízení na CAS, pro SDH, Obecní dvůr.
Diskuzi k nevhodnému parkování vozidel na místních komunikacích a návrhy možného řešení.
Informace o stavu parcel Kulturní dům.
Návrh vyhlášení Záměru prodeje parcel na ulici Na Svahu.
Informace o stavebních pracích a opravách v ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Informace z oblasti kultury a sportu v uplynulém období – Farní zahrada, Anenské slavnosti,
Fotbalové utkání žen, Hasičská slavnost, Myslivecká slavnost, Farní tábor, Festival kultury a
řemesel a o chystaných akcích, Zahrádkářská slavnost, táborák k ukončení prázdnin, Rybářské
závody, Strassenfest 2019 a oslavy 100 let od založení Římskokatolické farnosti Bohuslavice.
Diskuzi k obnovení polní cesty na parcele p. č. 2991 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Rada obce mimo jiné schválila:
Žádost o kácení 4 ks stromů na ulici Kozmické.
Štěpkování části stromů od rybníka na točně.
Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele na zpracování „Změny č. 1 ÚP Bohuslavice“.
Žádost o prodloužení nájmu obecního bytu v domě č. p.114.
Nabídku sdružených služeb dodávek elektrické energie na rok 2020 od společnosti Pražská
plynárenská a. s.
Žádost o dotaci na povrch cyklotrasy Chuchelnická.
Vybudování infrastruktury na prodloužení ulice Na Svahu.
Přijetí dotace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na akci „Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení obce Bohuslavice“.
Financování nákladů nad rámec poskytnuté dotace na akci „Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení obce Bohuslavice“, číslo dotace 122D221009210, z rozpočtu obce Bohuslavice.
Výsledek výběrového řízení a oslovení 3 dodavatelů na akci „Architektonická studie okolí
kulturního domu v Bohuslavicích“.
Žádost o bezúplatný převod nepotřebného majetku pro využití ve veřejném zájmu.
V Bohuslavicích 14. 8. 2019
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 29. 8. 2019 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Tomáš Gruň, a Ing. Ondřej Mokrý,
konstatuje, že na dnešním 6. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 14 členů obecního
zastupitelstva.
Omluven: Ing. Tomáš Hruška
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni MVDr. Martin Ostárek a Petr Kubík, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 6/1 a) schválilo:
Program 6. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 6/1 b) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Tomáše Gruně a Ing. Ondřeje Mokrého za členy návrhové komise,
MVDr. Martina Ostárka a Petra Kubíka za ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 6/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–VII. 2019. Celkové příjmy za 01-07/2019 činily 18.935.407,16 Kč.
Financování – přenesená daňová povinnost DPH – 37.411,48 Kč, zůstatek z roku 2018 ve výši
12.707.449,49Kč. Celkové příjmy vč. financování za 01-07/2019 činily 31.680.268,13Kč.
Celkové výdaje za 01-07/2019 činily 14.665.510,07Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2019 byl ve výši
17.014.758,06Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 14.546.720,73Kč a na účtu u ČNB
2.468.037,63Kč.
usnesením č. 6/1 d) schválilo:
Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 1554/14 o výměře 805 m2, p. č. 1554/15 o výměře 805 m2,
p. č. 1554/16 o výměře 805 m2, p. č. 1554/17 o výměře 805 m2 a p. č. 1554/18 o výměře 805 m2 vše
v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (vše orná půdy) na ulici Na Svahu pro výstavbu rodinných domů za
minimální cenu 900,-Kč/1 m2 včetně DPH.
usnesením č. 6/1 e) schválilo:
Prodej části pozemku p. č. 3132 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (orná půda) o výměře cca 12 m2 a
Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby č. 8120069486
„Bohuslavice, Okružní, přeložka DTS, kVN“.
usnesením č. 6/1 f) schválilo:
Žádost o převod pozemku p. č. 3014 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Bohuslavice.
usnesením č. 6/1 g) schválilo:
Výzvu č. 1 k předkládání žádosti na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů
z rozpočtu obce Bohuslavice v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná
paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva) a návrh smlouvy
mezi obcí Bohuslavice a žadateli o návratnou finanční výpomoc.
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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.-V. 2019.
č. 21/2 c) Aktuální informace o investičních akcích obce, správě a opravách majetku obce
Bohuslavice.
č. 21/2 d)Informaci o jednání o převodu pozemku p. č. 578/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína (pod
podiem) z ÚZSVM na obec Bohuslavice.
č. 21/2 e) Rozpravu o možnosti obnovení polní cesty na pozemcích obce p. č. 2997 a 2992 v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
č. 21/2 f) Informace z jednání rady obce dne 14. 8. 2019.
č. 21/2 g)Informace o kotlíkových dotacích.
č. 21/2 h)Rozpravu ke kontrole a omezení parkování na místních komunikacích
č. 21/2 i) Informace o kulturních a společenských akcích.
Ověřovatelé usnesení:
MVDr. Martin Ostárek

Petr Kubík

Mgr. Pavel Dominik

Bc. Andrea Matýsková

starosta

místostarostka

V Bohuslavicích dne 29. 8. 2019

Další informace
Parkování na komunikacích
Jedním z témat jednání rady i zastupitelstva byla problematika parkování na místních komunikacích.
Některé ulice jsou tak zaplněny parkujícími automobily, že jsou jen těžko průjezdné osobními vozy,
a to se nebavím o zemědělské technice nebo o hasičské cisterně. Pomineme – li pár návštěv, jedná
se o stále stejná místa, a tudíž i stejné lidi. V naprosté většině případu se jedná o pohodlnost a
sobectví jednotlivců. Řešení opravdu není mnoho – 1. přeparkování na svoje dvory a zahrady, 2.
kontrola policie s následnou pokutou. Byť jsem se již mnohokrát zklamal, stále věřím ve zdravý
rozum.
Nejzajímavější parkovací plochy najdete v brzké době na webových stránkách obce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Anenské slavnosti a letní kino 2019
Bohuslavický Oříšek děkuje za hojnou účast a podporu všem návštěvníkům tradičních letních akcí,
které pro Vás pořádáme za našim kulturním domem. Velice si vážíme podpory obce a spolupráce s
jejich pracovníky. Zvláštní poděkování si dovolujeme vyslovit Moravskoslezskému kraji za finanční
podporu, nezbytnou pro zajištění kulturního programu 12. ročníku Anenských slavností.
Těšíme se opět na Vaši návštěvu v roce 2020!
Bohuslavický Oříšek
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Vítání dětí do svazku obce
Vážení rodiče,
Obec Bohuslavice bude v sobotu dne 19. 10. 2019 pořádat slavnostní akci „Vítání dětí do
svazku obce“.
Do svazku obce se budou vítat děti narozené od podzimu 2018, které se vítání v měsíci listopadu
2018 neúčastnily a děti narozené v roce 2019. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci.
Obracíme se proto na rodiče narozených dětí, aby se dostavili na obecní úřad (sekretariát) a
předložili rodný list dítěte, a to nejpozději do data 30.9.2019. Někteří rodiče již rodný list nově
narozeného dítěte předložili, proto se jich tato výzva netýká. Důvodem této výzvy je i skutečnost, že
evidenci obyvatel o nově narozené děti doplňujeme pouze z místních znalostí a mohlo by se stát, že
některé rodiče tak opomeneme k vítání pozvat, protože o jejich narozeném dítěti nevíme.
Pokud matka dítěte nemá trvalý pobyt v obci, dostaví se na obecní úřad otec dítěte.
Děkujeme za pochopení.

Informace Základní školy v Bohuslavicích
2. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020. V letošním roce bude školu
navštěvovat celkem 233 žáků. Na I. stupni 141, na II. stupni pak 92 žáků.
Celkem pracuje v ZŠ i MŠ 46 zaměstnanců.
Třídnictví
1.

Mgr. Monika Valachová

2.A

Mgr. Lenka Lasáková

2.B

Mgr. Michaela Kristová

3.A

Mgr. Zdeňka Birtková

3.B

Mgr. Pavla Riedlová

4.

Mgr. Irena Václavková

5.

Mgr. Šárka Kupková

6.

Mgr. Martina Radošovská

7.

Bc.. Tomáš Hromčík

8.

Mgr. Karla Poštulková

9.

Mgr. Dagmar Fojtíková

Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Prchalová
Zástupce řed.: Mgr. Pavel Balcar
Ostatní pedagogové: Mgr. Andrea Kupková (vých. poradce,
metodik prevence), Mgr. Marie Kotzurová (AJ, ČJ), Mgr.
Jana Slaná (AJ, VV), Bc. Lenka Sonková (NJ, VV), Karin
Herudková (družina), Barbora Stuchlíková (družina,
asistent pedagoga), Mgr. Vojtěch Janšta (náboženství),
Mgr. Olga Stuchlá (náboženství)
Přeji všem žákům také pedagogům úspěšný školní rok,
rodičům pevné nervy a těším se na spolupráci.
Mgr. Gabriela Prchalová
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Mateřská škola
Cestička do školky…..ano, je to tak.
Je po prázdninách a školka v Bohuslavicích i v Závadě je připravena na začátek školního roku. Paní
učitelky načerpaly potřebnou energii, vyzdobily třídy, nachystaly značky…Celkem bude ve
školkách 115 dětí, o které bude pečovat 9 učitelek a 4 správní zaměstnanci.
S klubem rodičů jsou naplánovány akce, které začnou 27. září 2019 - „podzimním sportováním“ a
dále nás čekají kroužky, tanečky, plavání, lyžování, divadelní představení a spousty výletů.
Za celý kolektiv všem pohodu, radost a všechno nej ..do nového školního roku
přeje Zuzana Oznerová

Staré rodinné recepty jsou poklady. Podělte se o ně.
Zapisovala si
vaše maminka
či
babička
recepty?
Předává se u
vás v rodině po
generace
tradiční recept:
Podělte se o ně
s námi!
Tak zní výzva
přicházející
z Ústavu
lázeňství,
gastronomie a
turismu
Filozofickopřírodovědecké
fakulty Slezské
univerzity
v Opavě.
Cílem je záchrana receptů tradičních pokrmů, včetně těch nejobyčejnějších.

Srdečné poděkování myslivcům
Ocenění a velké poděkování patří bohuslavickým myslivcům za uspořádání letošní skvělé
myslivecké slavnosti. Kromě toho, že připravili vynikající jídlo a pití, celá akce se obešla bez jindy
všudepřítomných plastových kelímků a jiného jednorázového nádobí. Venkovní „mycí linka“ byla
kouzelná a z porcelánových talířů a sklenic chutnalo všem mnohem více. Myslivci ukázali, že kde je
chuť a nadšení pro věc, je i cesta. Vážení myslivci, máte naši hlubokou poklonu a uznání! Srdečně
děkujeme také všem ostatním spolkům a sdružením, které se při pořádání svých akcí snaží omezit
jednorázové nádobí. Těšíme se, že se nechají inspirovat také všichni ostatní a krásné přírody a čisté
vody si budou moct užívat i naše děti dlouho po nás
Za neoficiální spolek občanů z Bohuslavic a okolí „Jde to jinak“, Petra Višnická.
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Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny sni dny. Naše návštěva by se dala počítat na minuty, a
přesto věřím, že splnila to, co v tu chvíli splnit měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s lékařkou přijely…..Vše, co se odehrálo do té
chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného se
zhoršoval doslova ze dne na den. Nyní byla situace docela jiná, pacient byl úplně klidný a pomalu
končící svůj život. Nebyla potřeba žádných léků…Naše pozornost byla tedy plně věnována pečující,
milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky. To hlavní,
co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co mohli, že to
udělali správně a v dostatečné míře. Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění z úst paní doktorky
dostalo. Nemocný zemřel ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid, který jsme do rodiny vnesly, i za to ujištění,
že vše dokázali zvládnou až do konce. Děkujeme.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi
jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma
mezi svými blízkými až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní sestry k pacientům
domů. Pomocnou ruku podávají také sociální pracovnice, psychologové i duchovní. Pro naše
pacienty jsme k dispozici 24 hodin denně. Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a
v celém Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský denní
hospicový stacionář a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11,
700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel. 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA“. Týden pro mobilní hospice“, do kterého
se letos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem. Přidejte se k nám.
Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz a www.papucovýden.cz
BC. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO

Sportovní klub Bohuslavice
Začala nová sezona, a ne zrovna dobře pro první tým. První tři utkání jsme odešli poraženi a první
tři body jsme získali až poslední srpnovou sobotu. Od nové sezony je trenérem prvního mužstva
David Juchelka, který nahradil odcházejícího Romana Kubiše. V kádru nenastalo moc změn.
V prvním utkání jsme podlehli na domácím hřišti Řepišti 2 : 5. Následující týden jsme jeli k derby
do Chuchelné. Bohužel po slibném začátku a vedení jsme obdrželi dvě branky a prohráli 2 : 1. Ve
třetím kole jsme doma přivítali vedoucí Svinov a opět jsme prohráli 1 : 4. První body jsme získali
až ve čtvrtém zápase v Ostravě, zvítězili jsme 3 : 1a patří nám 11. místo.
Dobrou formu ukazuje naše béčko, které všechny zápasy vyhrálo a vede tabulku. Naši postupně
zvítězili v Sudicích 5 : 4, ve Štěpánkovicích 5 : 0 a doma s Kozmicemi 2 : 0.
Bohužel letos poprvé nemáme dorostenecký tým. Naši žáci se ještě nezapojili do soutěže.
Výbor Sk
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – září 2019
ST
PÁ

4.9.2019

18:00 Za + Marii Stočkovou, manžela, dva syny, rodiče, + příbuzné
a + Josefa Kretschmera s prosbou o ochranu Panny Marie,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

6.9.2019

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
7:00 Za Františku Mašíkovou a příbuzné

SO

7.9.2019

NE

8.9.2019 23. neděle v mezidobí

ST

11.9.2019

PÁ

13.9.2019

11:00 Svatba: Jakub Cyrus a Pavla Vitásková
6:45 Za + Marii Liškovou k nedožitým 71. narozeninám
9:30 Na poděkování za letošní úrodu
18:00 Za Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii a + příbuzné
Památka
sv.
Zlatoústého

Jana 18:00 Za manžele Latonovy, živou a zemřelou rodinu
7:00 Za + Karla Bočka s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

Svátek Povýšení svatého 14:00 Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života s prosbou o dar
kříže
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu; na poděkování
Pánu Bohu za 69 let společného života

SO

14.9.2019

NE

15.9.2019 24. neděle v mezidobí

ST

18.9.2019

18:00 Za rodiče Vitáskovy, syna, živou a zemřelou rodinu

PÁ

20.9.2019

18:00 Za + Norberta Fojtíka, sestru, bratra a rodiče

6:45 Za duše zemřelých dárců mešních fundací
10:00 Za živé a zemřelé farníky (společná mše sv. v Závadě)

7:00 Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a
zdraví pro celou živou a zemřelou rodinu
SO

21.9.2019 Svátek sv. Matouše

11:00 Svatba: Martin Štefek a Klára Kocurová
12:30 Svatba: Zbyněk Petruška a Veronika Klimešová
6:45 Za Annu Suchánkovou, manžela, živou rodinu a Renátu
Kozlovskou

NE

22.9.2019 25. neděle v mezidobí

ST

25.9.2019

18:00 Za Annu Blokschovou k nedožitým 100. narozeninám,
2 manžely, 2 syny, 2 snachy, + příbuzné a duše v očistci

PÁ

27.9.2019

18:00 Výroční rekviem za Marii Nevřelovou

SO

28.9.2019 Slavnost sv. Václava

8:00 Za rodiče Marii a Františka Kaldovy k 50. výročí úmrtí a za
duše v očistci

9:30 Na poděkování za 87 let života; za + otce k nedožitým 90.
narozeninám

6:45 Za živé a zemřelé farníky
NE

29.9.2019 26. neděle v mezidobí

ST

2.10.2019

PÁ

4.10.2019 Pam. sv. Františka z Assisi 18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

Památka
strážných

sv.

9:30 Za Jiřího Benka, manželku, syna, dceru a prarodiče s prosbou
o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

andělů 18:00 Za Emila Dominika k 10. výročí úmrtí, + rodiče z obou stran,
zetě a snachu a + příbuzné
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci září 2019
Birtková Alena
Miketta Josef
Vitásek Oldřich
Stoček Alfons
Korbel Petr
Beranová Irena

Čížová Marie
Breuer Josef
Dominiková Růžena
Kocurová Edeltrauda
Balarinová Terezie
Dominik Alois

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