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Vážení spoluobčané,
letošní leden nám opět po několika letech
připomněl, že je to zimní měsíc. Zažili jsme
teploty hluboko pod bod mrazu i „Ladovskou
zimu“. Přísná opatření proti COVIDU 19 stále
trvají, a ať chceme nebo ne, postupně si
zvykáme. Mnoho z nás volí pro relaxaci
pravidelné procházky okolím a děti využily
sněhu a ledu (dva dny) k zimním radovánkám.
Pro žáky školy také skončilo první pololetí
školního roku. Je mi známé, že se opakuju, ale
nic jiného než víra v budoucnost nám nezbývá.
Takže věřme.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Tříkrálová sbírka 2021 – předběžné výsledky
Jako každý rok se konala Tříkrálová sbírka pro Charitu.
Vzhledem k situaci jsme nemohli potkávat v obci koledníky, ale pokladničky byly
umístěny v provozovnách a úřadu obce.
I přes nezvyklý způsob jsme opět prokázali, že v Bohuslavicích žijí lidé, kterým není
lhostejný osud druhých.
Děkuji všem štědrým dárcům, kteří přispěli do pokladniček, nebo poslali
prostředky přímo na účet Charity.
Uznání a velké poděkování patří těm, kteří rozmístění umožnili:
kostel, fara, ZŠ Bohuslavice, obchod u pošty, obchod u Kafárny, Canis Prosper,
květena u p. Jany Heisigové, knihovna, OÚ
Celkem se vybralo 89.531,- Kč, což je přes 70% sbírky z loňského roku.
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Usnesení 26. zasedání rady obce Bohuslavice dne 20. 1. 2021
Vzala na vědomí:
Aktuální informace k COVIDU. Provoz sběrného místa obnoven, Senior taxi funguje. Omezený
provoz OÚ. Nechodí se gratulovat. Knihovna funguje „přes okénko“.
Prodej Tatry CAS 815 přesun na jaro. Revize hydrantů na jaře. Výměna vodoměrů, budou se měnit
po ulicích mimo nové vodoměry včetně ventilů. První zkušebně hned, pokud bude všechno fungovat,
zbytek od května.
Územní plán, změna č. 1, aktuální informace.
Příprava nové vyhlášky o odpadech dle nově přijatých zákonů.
Přípravu pravidel pro pronájem hrobů.
Hospodaření obce za I – XII 2020. Výběr daní za I - XII 2020. Příjmy k 31. 12. 2020 ve výši
64.404.949,75 Kč, výdaje za stejné období 37.704.347,21 Kč. Zůstatek 26.700.602,54 Kč, BÚ ČS
13.093.575,71 Kč, ČNB 13.607.026,83 Kč.
Přípravu podmínek pro pronájem kanceláří obecního dvora.
Žádost o snížení nájmu v provozovně květinářství.
Informace z jednání stavební komise.
Žádost o budoucí převod pozemků komunikace od firmy Homola Holding.
Jednání o komunikaci v lokalitě Jižní svahy.
Návrh řešení komunikace Západní.
Poděkování za přípravu „Figurálního Betléma“ a organizaci „Tříkrálové sbírky 2021“.
Instalaci antén na internet 60 GHz pásmo.
Mimo jiné schválila:
Dohody o provedení práce za práci v obci.
Žádost o povolení hostování lunaparku v době Anenských slavností 2021.
Dotace spolku myslivců na rok 2021 ve výši 25 000,- Kč.
Aktualizaci ceníku služeb obce Bohuslavice.
Vypsání výběrového řízení na projekt „Obec Bohuslavice – předcházení vzniku odpadů“.
Vypsání výběrového řízení na zpevněné plochy obecního dvora.
Podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce podkroví budovy MŠ a ZŠ Bohuslavice“ na
ministerstvo financí.
Nabídku na vypracování studie likvidace odpadních vod obce Bohuslavice firmy „Projekt 2010“.
Podání žádost o dotaci MSK na studii likvidace odpadních vod obce Bohuslavice.
Souhlasné stanovisko se záměrem firmy Homola Holding na vybudování komunikace, inženýrských
síti a napojení na vodovod a kanalizaci v majetku obce Bohuslavice.
Rozsah pozemku p. č. 2356/7 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína schválený k prodeji.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Další informace
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 18.00 hod. v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.
Úklid sněhu
Po loňské zimě, kdy jsme ani jednou neuklízeli sníh nám letos přece jenom nasněžilo. Naše obec má
asi 10 km místních komunikací a 5 km chodníků, dále se uklízí polní cesty v délce cca 6 km. Na
odklízení sněhu máme zajištěny 2 traktory. Chodníky a menší plochy čistíme naší technikou. Snažíme
se o to, aby bylo vše včas schůdné a sjízdné, jak máme uvedeno v plánu zimní údržby. Nejsme schopni
zajišťovat, byť za úplatu, úklid soukromých pozemků. Povinností obce také není úklid sněhu na
komunikaci Opavská, která je silnicí III. třídy. Při kontrole ulic jsem celkem pozitivně hodnotil, že
výrazně ubylo aut parkujících na cestách, kterými nepřizpůsobiví obyvatelé stěžují práci úklidové
technice, viz fotky.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Fotosoutěž r. 2021 – doplnění technických parametrů již zahájené soutěže
Podmínky soutěže:
- soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obce Bohuslavice
- fotografie budou přijímány pouze v elektronické podobě (formát JPG) s velikostí nejmenšího
rozměru alespoň 1500 px, poměr stran 3:2 prostřednictvím elektronické pošty na adresu:
obec@bohuslavice.eu
- každý účastník soutěže může zaslat pro dané vyhlášené kolo soutěže max. 5 fotografií
různých druhů živočichů
- ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně a radikálně upravené fotografie (fotomontáže apod.)
- ke každé fotografii doplňte krátký popis, lokalitu, datum pořízení, autora fotografie a kontakt
na autora (jméno, e-mail, tel., adresu)
- fotografie jiného nebo nevhodného námětu nebudou zařazeny do soutěže
- zasláním fotografie do soutěže souhlasí soutěžící s použitím fotografie pro potřeby obecního
úřadu Bohuslavice – prezentace, reklama atd.

Z evidence obyvatel 2020
Dle Českého statistického úřadu měla obec Bohuslavice k 1. 1. 2021 celkem 1776 obyvatel (státní
příslušnost ČR) a 10 cizinců, kteří mají v obci hlášen trvalý či přechodný pobyt na cizinecké policii.
K trvalému pobytu se přihlásilo 18 občanů, odhlášeno z obce bylo 29 občanů.
Narozené děti v roce 2020:
Kocur Kristián

Buganská Stella

Špalek Pavel

Günther Albert

Miketová Viktorie

Krupa Matyáš
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Birtková Dominika

Kretek Štěpán

Kristian Michal

Benková Rozálie

Tereszkiewicz Antonie Ella

Fussová Aneta

Cigán Tomáš

Bindač Jonáš

Dominik Jonáš

Alvarez Olivia

Tesaříková Melanie

Štefková Tina

Bunčková Nina

Lampa Jiří

Hruška Sebastian

Kocurová Anna

Poštulka Antonín

Koval Samuel

Staňo Magdaléna

Hiltavská Karolína

Pokud se v roce 2020 v naší obci narodilo dítě, o kterém nemáme údaje pro zapsání do evidence
obyvatel, prosíme rodiče o zaslání naskenovaného rodného listu do emailu obec@bohuslavice.eu.
Tato informace se týká rodičů, kteří mají zapsaný trvalý pobyt v obci.
Zemřelí spoluobčané v roce 2020:
Fuchsová Hildegarda

Dominiková Renata

Kozák Josef

Hnilka Miroslav

Fazekaš Jiří

Slaná Lydie

Zajíček Eduard

Šebestíková Hilda

Pospiechová Annemarie

Birtková Alena

Krieblová Anastazie

Placková Kateřina

Baslík Miroslav

Zajíček Antonín

Krupa Jaromír

Slaný Valter

Stoczek Jan

Heisig Heinz

Vitásková Adéla

Vitásek Bruno

Fusová Leonarda

Tománek Jan
S přihlášenými občany se dostala do obce i nová příjmení: např. Bindač, Boxan, Ozner,
Jureček, Hlisnikovský.
Nejstaršími občany jsou paní Magdalena Hurná a pan Karel Kocur.
Prosíme občany, kteří budou mít v letošním roce jubilejní výročí svatby (zlatou, diamantovou, nebo
platinovou) a uzavřeli sňatek mimo naši obec či kostel, nechť tuto informaci nahlásí na obecním úřadě.
Evidujeme pouze svatby uzavřené v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích.

Poplatek ze psů 2021
Výše poplatku ze psů dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, platné od 1. 1. 2020, zůstává
nezměněna a činí 100,- Kč/rok za prvního psa a 150,- Kč/rok za druhého a dalšího psa téhož držitele.
Termín úhrady tohoto poplatku je vždy do 31. 3. běžného roku. Poplatek se hradí za psa staršího
3 měsíce, pokud vznikne poplatková povinnost během roku, pak je výše poplatku v poměrné výši.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet obce
č. ú.1847340339/0800. Bezhotovostní platba je vzhledem k současné situaci vhodnějším
způsobem úhrady poplatku.
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Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Od poplatku se dále osvobozují: držitel záchranářského psa se speciálním výcvikem, držitel psa
převzatého ze psího útulku na dobu 1 roku ode dne převzetí psa; držitel psa, který je využíván pro
léčebné účely (canisterapii) v příslušném zařízení.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle Obecně závazné vyhlášky je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození a rovněž doložit doklad
k uplatnění nároku na osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný
pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození zaniká. Nárok na příslušné osvobození je držitel psa povinen prokázat.
V naší obci se osvobození od místního poplatku ze psů týká především členů Mysliveckého
sdružení, kteří chovají lovecké psy uznaného plemene jako lovecky upotřebitelné. Pokud však
držitel takového psa bude žádat obecní úřad o osvobození, je nutné, aby předložil doklad o původu
psa a o zkouškách psa a vyplnil oznámení o osvobození od místního poplatku ze psů, jehož
formulář obdrží na obecním úřadě. Celá obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku
ze psů je zveřejněna na webových stránkách obce v odkaze úřad obce – Vyhlášky a zákony.
I při ztrátě psa, jeho úhynu či utracení apod. je nutné vyplnit na obecním úřadě odhlášku, aby byl
držitel psa vyřazen z evidence tohoto místního poplatku.
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020
Koncem měsíce ledna bylo doručeno občanům vyúčtování vodného a stočného za rok 2020. Splatnost
nedoplatků je stanovena k datu 28. 2. 2021. Občané, kteří si na obecním úřadě nevyzvednou přeplatek
z vyúčtování, bude jim tento převeden do zálohy na rok 2021.

Orientační bod nejen na cesty
Procházím-li se okolím Bohuslavic, mohu si zvolit několik cest, jak se dostat zpět do vesnice
z různých směrů. Z Dolního Benešova, Závady, Bolatic, Chuchelné, Kozmic, Bělé i z Borové se po
zpevněných i nezpevněných cestách dostanu k okraji naší vesnice. Významným orientačním bodem
při pohledu na obec je téměř ze všech směrů věž kostela Nejsvětější Trojice. Tato státem označená
kulturní památka vyniká svou uměleckou krásou a svým duchovním dědictvím, které formovalo naši
společnost, naše dějiny a naše hodnoty, ke kterým se můžeme hrdě hlásit. Svou úlohu orientačního
bodu plní více než 270 let. Pro někoho je to orientační bod v mapě, pro jiného orientační bod v jeho
víře. Symbolika zde zmíněná, není náhodná. Vždyť ke konci války byla věž kostela považována
sovětskými dělostřelci za dar od Boha, neboť jako výrazný orientační bod umožnil cílené odpočty
dálkoměrů pro zastřelování kanónů. Pro druhou válčící stranu, ani pro kostel samotný, to však již
takový dar nebyl. Věž a střecha byly poničeny. Dle kroniky byla krytinou ze zničené školy v Dolním
Benešově provizorně opravena střecha. Že provizorní oprava střechy vydrží desítky let až do roku
2021, si tehdy určitě nikdo nedovedl představit. Bohužel, pozdější socialistická výstavba s opravami
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církevních a kulturních památek jaksi moc nepočítala. Doby dávno minulé jsou již sice za námi, ale
ani dnes zde není ráj na zemi, a je potřeba se starat o opravy a rozvoj.
Naše obec každoročně přijímá a vyhodnocuje dotační požadavky zájmových spolků, občanských
sdružení, i farnosti. Někdo by mohl namítnout, proč je letošní dotace farnosti poměrně vysoko nad
ostatními. (dotace uveřejněny v rozpočtu obce 2021, viz OÚ Bohuslavice) Ne každý přece musí
souhlasit s podporou soukromého vlastnictví církve z obecního rozpočtu. Podíváme-li se hlouběji na
tuto jednoduchou myšlenku, musíme se podívat na to, co přinášejí obci a nám všem spolky a sdružení.
Např. Vlašanky, rodičovský klub, zahrádkáři, nohejbalisté, fotbalisté, myslivecké sdružení, sbor
dobrovolných hasičů, oříšek, … Ne každý navštěvuje fotbalová utkání, ne každý si obleče kroj a
zazpívá si v doprovodu harmoniky. Naše obec je rozmanitá, a věřím, že každý si najde kousek
užitečnosti z většiny spolků, sdružení i farnosti, které obec podporuje. Vždyť i státem podporované
dotace na zateplení, výměny kotlů, či odbahnění rybníka jsou investicí z veřejných rozpočtů do
soukromého nebo obecního majetku, který využije jen část obyvatel. Hleďme tedy na kostel z více
pohledů, tak jako poutník, který přichází do naší vesnice. Někdo v kostelní věži uvidí orientační bod
pro svou duši, někdo v té samé kostelní věži uvidí orientační bod své cesty. Bez oprav bychom ale za
pár let nemuseli mít orientační bod ani jeden, neboť poválečná provizorní oprava naší kulturní
památky nevydrží věčně.
Ing. Pavel Staněk

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Hodnocení žáků v 1. pololetí šk. roku 2020/2021
Ani jsme se nenadáli a 1. pololetí školního roku máme za sebou. Bylo to období plné změn, náročné
jak pro žáky, učitele, tak pro rodiče, prarodiče…
Opět jsme nuceni reagovat na současnou mimořádnou situaci a ve škole se nyní potkáváme pouze
s žáky 1. a 2. tříd. Ostatní se vzdělávají distančně. Nepotýkáme se s žádnými většími problémy, i když
dostatečné a kvalitní nastavení výuky jak po stránce technické, tak vzdělávací, nás stálo velké úsilí.
Škola se snaží pravidelně vyhodnocovat proces distančního vzdělávání prostřednictvím dotazníků.
Pedagogové se scházejí na poradách, kde společně řeší případné problémy. Zabýváme se výběrem
vhodných výukových portálů, učebních pomůcek, mapujeme vzdělávací proces, občas řešíme také
výchovné problémy, které se vyskytují i při distanční výuce.
V době, kdy máme školu prázdnou, se věnujeme vylepšování prostředí školy, pracujeme na lepším
technickém zázemí, bylo nutné posílit internetové připojení. V rámci dotace byly pořízeny do školy
notebooky pro pedagogy.
Dále probíhá projekt „Šablony 2019“. Ze získaných financí (přibl. 1 600 000 Kč) je hrazeno
vzdělávání pedagogů, doučování žáků, čtenářské kluby, kluby logických her pro žáky. Další finance
určené pro projektové dny mimo školu či ve škole budou využity po návratu žáků.
Své první pololetní vysvědčení obdrželi ve svých třídách pouze prvňáčci a druháčci. Pro ostatní
žáky byl výpis z vysvědčení zveřejněn pouze elektronicky. V systému Škola OnLine, který škola
využívá, si mohli žáci i rodiče přečíst také stručné slovní komentáře pedagogů k hodnocení. Myslím,
že distanční výuka pomohla mnoha žákům k dosažení lepšího hodnocení. Mějme na paměti, že i když
mají za svou píli a snahu na vysvědčení známku, je mnohem důležitější to, čemu se žáci naučili, jaké
dovednosti a vědomosti získali.
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Na závěr bych ráda poděkovala všem za spolupráci a věřím, že se dočkáme ve 2. pololetí tohoto
školního roku příznivějšího období, budeme se opět ve škole setkávat se všemi dětmi.
Připojuji výsledky dotazníků. Zajímali jsme se, jaký mají názor rodiče na to, jak škola zvládla nastavit
distanční výuku:
Odpovědí bylo 144.
Zúčastnilo se 59,4% rodičů, kteří mají žáky na 1. stupni, 27,8% rodičů, kteří mají žáky na 2. stupni a
17, 4% rodičů, kteří mají žáky na 1. i 2. stupni.
Výsledky: Škola zvládla nastavit distanční výuku: ANO - 82 odpovědí, spíše ANO - 56 odpovědí,
spíše NE – 6 odpovědí.
Tabulka s hodnocením žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/2021
Období:

1. pololetí

Třída

S vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Průměr

I.A

18

0

0

1

I.B

17

0

0

1

II.

27

0

0

1,06

III.A

15

1

0

1,13

III.B

15

0

0

1,05

IV.A

17

1

0

1,15

IV.B

16

1

0

1,17

V.

20

3

0

1,23

VI.

18

3

0

1,18

VII.

19

7

0

1,28

VIII.

16

4

1

1,36

IX.

15

7

0

1,34

Celkem:

213

27

1

Pochvaly žákům byly uděleny v rámci slovního hodnocení pedagogů.
Byly uděleny 3 důtky ředitelky školy za nevhodné chování, vědomé vyrušování při online výuce, za
neplnění úkolů a zadané práce, za porušování školního řádu.
Mgr. Gabriela Prchalová
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – únor 2021
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

PO

1.2.2021

ST

3.2.2021

Památka sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

17:00 Za + Hildegardu Fojtíkovou k nedožitým 90.
narozeninám, za + manžela a + příbuzné z obou stran

PÁ

5.2.2021

Památka sv. Agáty,
panny a mučednice

17:00

17:00 Na úmysly společenství Modlitby farníků

Za živé a zemřelé členy živého růžence

16:00 Za Aloise Kubíka k 20. výročí úmrtí, + manželku s
prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO

6.2.2021

17:30 Za Artura Ostárka k nedožitým 90. narozeninám
a manželku s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
6:45

NE

7.2.2021 5. neděle v mezidobí

ST

10.2.2021

PÁ

12.2.2021

9:30 Ke cti Nejsvětější Trojice na poděkování za 90 let života
s prosbou za živou a + rodinu

Památka sv. Scholastiky, 17:00 Za Herberta Veverku k nedožitým 90. narozeninám; za
panny
+ manželku, rodiče z obou stran a zetě
17:00 Za Annu Blokschovou, + manžela, dva syny, dvě snachy
a + příbuzné a duše v očistci
16:00 Za Jana Kupku k nedožitým 70. narozeninám a + rodiče

SO

13.2.2021
17:30
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

14.2.2021 6. neděle v mezidobí
9:30 Za Rosalii Fussovou, manžela a celou živou a + rodinu

ST

17.2.2021 POPELEČNÍ STŘEDA 18:00 Za Alžbětu Fojtíkovou, manžela a + děti

PÁ

19.2.2021

17:00 Za Karla a Marii Maschikovy, + vnuka s rodinou a
všechny + příbuzné z obou stran
16:00 Za Valtra Moslera, sourozence a rodiče z obou stran

SO

20.2.2021 Svátek Stolce sv. Petra
17:30
6:45 Za Heriberta Poštulku, manželku a živou rodinu

NE

21.2.2021 1. neděle postní

ST

24.2.2021

9:30 Za Huberta Poštulku; na poděkování za 55 let života
s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
17:00 Výroční rekviem za Renatu Dominikovou

Únor 2021

PÁ

26.2.2021

SO

27.2.2021
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17:00 Za Eucharistiku Vitáskovou, rodiče a sourozence
16:00
17:30
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

28.2.2021 2. neděle postní

9:30 Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

PO

1.3.2021

17:00 Na úmysly společenství Modlitby farníků

ST

3.3.2021

17:00 Za Annu Kocurovou, dva manžely a děti

PÁ

5.3.2021

17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

Postní doba 2021
Vážení přátelé, spoluobčané, bratři a sestry!
V současné době určitě více a cíleněji vzpomínáme, co jsme v tuto dobu dělali a nedělali právě před
rokem, a konstatujeme, jak se nám život mezitím změnil. I já jsem se před vytvářením tohoto textu
podíval, co jsem před rokem napsal do zpravodaje. Připomněl jsem si, že jsem rozvíjel myšlenku,
k čemu konkrétně je příhodný čas v různých chvílích života a také v postní době. Uvědomil jsem si,
že je tohle téma naléhavě aktuální právě dnes. Dovedli bychom patrně velmi výstižně vyjádřit, k čemu
je nyní náš prožívaný čas: čas k omezování, ke smutku, truchlení, léčení, ztrácení, šetření, ke stresu,
strachu, samotě, k bezradnosti, vynalézavosti apod. Pro mnohé asi nebude potřeba uložit si nějaké
postní předsevzetí nebo postní sebezápor, protože různá omezení na nás čekají v každém dni a na
každém rohu. Jenomže při tom všem záleží, jak se k těmto „postním sebezáporům“ postavíme. Jestli
se skřípajícími zuby a nabroušeným jazykem (což nám nejspíš nijak neprospěje), nebo s touhou nalézt
v tom nějaký užitek. V tom lepším případě tak můžeme objevit nastávající postní dobu jako čas
k vděčnosti za to, co máme (a druzí třeba ne), a k docenění zdánlivých samozřejmostí, čas k trpělivosti
a k umění se překonávat, čas k pozornosti vůči druhým, čas k prohloubení vztahů s nejbližšími, čas
k naslouchání potřebným i různým stranám a názorům, čas ke ztišení a modlitbě… a také čas k oběti:
totiž to, co nemůžeme změnit, můžeme nést, a to i na konkrétní úmysly a za druhé lidi – s vírou, že
v Božím pohledu to všechno má nějaký smysl, který třeba (hned či dlouho) nevidíme. Vždyť utrpení
nevinného je základní notou hlavních křesťanských svátků – Velikonoc: právě kontrast mezi ryzí
dobrotou srdce Ježíše Krista a jeho utrpením na kříži umožnil mohutné vylití lásky, která přinesla
Boží vykoupení a záchranu světa. Neseme-li i my podobně jako Boží Syn to, co na nás (jakkoli
nespravedlivě) doléhá, tzn. s ochotným srdcem a ve spojení s Bohem, prohlubujeme se v lásce a
přispíváme k proměně světa, který se na tolika frontách zmítá mezi dobrem a zlem. Přeji Vám, ať toto
bohatství ducha aspoň trošku poodhalíte nejen navzdory, ale i díky tomu, co vás v současnosti
potkává. Pak se i letošní postní doba jistotně stane časem milosti.
P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci únoru 2021
Balarinová Věra
Suchánková Anna
Nováková Rita
Homollová Anna
Gaida Emil
Gaidová Alžběta

Hlisnikovská Eva
Kocurová Bernarda
Diehlová Waltrauda
Forgáčová Viktorie
Latoňová Růžena
Štefaňáková Anna

Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
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

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 338 – únor 2021 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. únor 2021.
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