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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,

první letošní událostí, do které se
zapojila drtivá většina občanů naší vesnice,
byla
Tříkrálová
íkrálová
sbírka.
U
nás
v Bohuslavicích navštěvuje
vuje domácnosti
tradičně na začátku
átku nového roku 11
kolednických skupinek tří králů s vedoucím.
Za radostné poselství štěstí,
stí, zdraví, dlouhých
let a nápis K+M+B 2014 na veřeje
ve
vchodových dveří koledují koledníci o
finanční příspěvek
vek na charitu. A výsledek,
tak jak každoročně,, ukazuje na mimo
mimořádnou
štědrost občanů naší obce. Sbírka u nás
vynesla neuvěřitelných 81.980,- Kč,
Kč což je
zase o něco více než v loňském
ském roce (+450,(+450,
Kč). Tato částka se zdá oproti větším
ětším obcím,
městům a celkové hodnotěě sbírky na
Hlučínsku ve výši 1.761.597,- Kčč malá, ale
při porovnání podle počtu
tu obyvatel se řadí
naše obec mezi nejštědřejší
ejší dárce. A naši
občané přispívají
ispívají nemalými finan
finančními
částkami i naa další akce a činnosti
organizované v naší obci.
K nejvýznamnějším patří
ří restaurování
fresek Jakuba Lasslera v našem kostele
Nejsvětější
jší Trojice, kde z celkové částky
vynaložené na opravu ve výši 2.997.070,2.997.070, Kč
bylo ze sbírek a darů uhrazeno 1.801.070,
1.801.070,Kč, obec poskytla dotaci ve výši 3x300.000,3x3
Kč a z Ministerstva kultury, z kapitoly na
opravu památek 295.000,- Kč.
A další příklad štědrosti
drosti našich
občanů: z přednášky v obřadní
adní síni obecního
domu o životě v africké Uganděě si MUDr.
Veronika Jakubčiaková
iaková odvážela více jak
6.000,- Kč na výstavbu polikliniky. Děkuji
D
všem sponzorům a dárcům z naší obce za
peněžní dary, za vstřícnou štědrost
drost a projevy
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vzájemné lidské sounáležitosti.

Konečně byla po delších mediálních
tahanicích mezi prezidentem a představiteli
p
politických stran jmenována vláda a s ní doufejme
i návrat od politického hašteření
hašte
k tolik
potřebnému
ebnému normálnímu životu spole
společnosti.
Konec ledna, to je i ukončení
ukon
první půlky
školního roku a pololetní vysvědčení.
vysv
S výsledky
se můžete seznámit v přísp
říspěvku informace ZŠ.
V letošním roce na předání
p
vysvědčení
navazuji i pololetní prázdniny s možností
odpočinku
inku od každodenních povinností ve škole a
načerpání
erpání nových sil do druhého po
pololetí.
Až po dvacátém lednu se dostavil alespoň
alespo
náznak zimy. Teploty klesly pod bod mrazu i ve
dne a krajina se pod sněhovým
sně
popraškem oděla
alespoň nakrátko do bílého hávu. D
Děti si mohly i
několik
kolik dní zabruslit na zamrzlých rybnících než
přišlo znovu oteplení.
plení. A tak,
tak zatím co v Americe
musí čelit projevům
m mimo
mimořádně tuhé zimy se
silnými mrazy a množstvím sněhu,
sn
u nás se dá říci,
že letošní zima zatím vůbec
ůbec nedorazila a po
počasí má
jarní charakter.
V lednu uspořádaly
řádaly spolky myslivců,
zahrádkářů a Bohuslavický
Bohuslavi
Oříšek své tradiční
plesy. Oproti některým
kterým okolním obcím, kde
organizátořii museli pro nezájem své plesy rušit,
byli u nás pořadatelé s návštěvou
návšt
spokojeni. A kdo
se ještě bude chtít zatančit
zatan
a pobavit, bude mít
možnost na maškarních plesech pro děti
d i dospělé a
na tradičním hasičském
ském bále s pochováním basy.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
řadatelé.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Únor 2014

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 254

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image
STACK:

