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Vážení spoluobčané,
první „školní“ měsíc utekl jako voda a my jsme
vstoupili do podzimu. V úvodu měsíce byly až na
malé výjimky příjemné teploty nad dvacet stupňů.
K poklesu hodnot došlo od poloviny měsíce.
V poslední dekádě se objevovaly ranní mlhy.
Přestože jsme zažili několik dešťových dnů, byl
celkově měsíc srážkově podprůměrný.
První den v měsíci září je vždy události pro děti.
Zatímco ty starší berou začátek nového školního
roku jako nezbytnou nepříjemnost, prvňáčci se na
tento den těší. Také letos jsme slavnostně přivítali
25 nových žáků první třídy a jejich rodiče v obřadní
síni obecního úřadu. Po krátkém kulturním
programu popřáli dětem hodně úspěchů v nové
životní kapitole zástupci obou obcí, ředitelka školy a
třídní učitelka.
Zasedala rada obce, která mimo jiné schválila žádost
o pořízení změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice.
Více o jednání v další části zpravodaje.
V průběhu měsíce se podařilo dokončit opravu
chodníku na ulici Polní a byl položen asfaltový
koberec na objížďce střediska Moravec. Bylo také
zadáno vypracování studie na využití prostor a
budovy bývalého ZD Opavice. Obdrželi jsme
stavební povolení na přestavbu domu č. p. 235 na
obecní byty a v následujících dnech můžeme začít
přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby.
Začalo se také připravovat výběrové řízení na
revitalizaci Špakovského rybníka. V posledních
dnech se podařilo opravit kus polní cesty na
Kozmice.
V sobotu 17. 9. proběhl sběr velkoobjemového
odpadu, na dalších stránkách zpravodaje přinášíme
tabulku a graf množství odevzdaného odpadu od
roku 2008.
První zářijovou sobotu se konal již 12. Bohuslavický
strassenfest. Poprvé to bylo na části ulice Opavské,
ke které se připojila Lipová a Sluneční. Velmi
příjemné počasí dokreslilo krásnou společenskou
akci. Všem pořádajícím občanům a návštěvníkům
děkuji za organizaci, pohostinnost a ukázněnost od
odpoledne až do pozdní noci. Poslední sobotu
zorganizovali hasiči další opékání makrel. Myslím,
že sami pořadatelé byli překvapeni množstvím
hostů,
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krásné počasí a vyhlášené speciality na
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akci přilákaly. Také jim děkuji za přípravu akce.

BOHUSLAVICE

Farnost Bohuslavice uspořádala zájezd na Pouť
národů do Maria Hilf u Zlatých Hor. Po mši navštívili
poutníci ze čtyř autobusů a několika aut otce
Kazimíra na faře a v kostele v Jeseníku. Naše schola
se zúčastnila tradičního setkání mládežnických sborů.
Každý, kdo v neděli 18. září zavítal do kostela Sv.
Vavřince v Píšti, byl odměněn krásným kulturním
prožitkem. Naplno běží fotbalové soutěže, bohužel
naše áčko získalo pouhé dva body.
První říjnovou neděli mají možnost příznivci
chrámové hudby navštívit setkání sborů v kostele
v Sudicích. Začátek přehlídky je v 15,00.
V měsíci říjnu nás čekají volby do krajského
zastupitelstva. Uskuteční se v pátek 7. 10. a 8. 10.
2016. Není jedno, kdo bude v čele kraje. Oslavy 25.
výročí založení SOH se uskuteční v Dolním Benešově
ve čtvrtek 13. 10. 2016. Na říjen jsme připravili vítání
občánků. Rodiče a rodinné příslušníky zveme na
slavnostní setkání v sobotu 15. 10. 2016 do obřadní
síně. Bohuslavický krmáš oslavíme při příležitosti
svátku Sv. Hedviky 16. října. V úterý 25. 10. 2016 se
v 18,00 v obřadní síni obecního domu uskuteční 14.
zasedání obecního zastupitelstva. V pátek 28. 10.
2016 si státním svátkem připomeneme Den vzniku
samostatného Československa. V tento volný den se
uskuteční tradiční výlov Špakovského rybníka
s prodejem kaprů. Na svoje utkání Vás zvou také
všechny fotbalové družstva SK Bohuslavice.
Přeju nám pohodu a klid do barevného měsíce října.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2016
22. zasedání rady, středa 14. 9. 2016 v 17.00 hod.
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí
Informace o volbách do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Hospodaření a plnění rozpočtu za 01-08/2016. Výběr daní za I. – VIII. 2016.
Dotaci na odbahnění rybníku.
Informace o probíhajících a připravovaných opravách a investičních akcích (chodník na ulici Polní,
asfaltaci obchvatu Moravce, výběrového řízení na akci Revitalizace Špakovského rybníka, studie
využití domu č. p. 482 - JZD, návrh dopravního značení u kostela a u KD).
Informaci o nákupu pozemku na parcele p. č. 920/16.
Schválila:
Žádost o pořízení změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice.
Dohodu o ukončení pronájmu sálu KD.
Zaměření a rozdělení parcely č. 2356 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Návrh na vypracování zástavbové studie v oblasti „Jižní Svahy“ v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Návrh na vypracování zástavbové studie na parcel č. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Doplnění webových stránek obce o produkt Životní situace.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Další informace
Parkování automobilů v obci
Již několikrát jsme v radě obce projednávali tuto velmi sledovanou a komentovanou problematiku.
Před napsáním článku jsem mnohokrát objel obec, v různých dnech i denní době a vytipoval
problémové místa (určitě je jich víc).
Vjezd do ulice Sokolské – auta stojí ihned na začátku ulice t. j. v křižovatce.
Pošta – naprostý chaos a zneprůjezdnění ulice Poštovní, lze zastavit na hlavní cestě, která je
dostatečně široká a „pár“ kroků dojít pěšky.
Začátek ulice Polní – stojí až 5 aut v řadě a znemožňují oboustranný průjezd.
Na ulici Okružní by bylo dobré, kdyby auta parkovala na parcelách majitelů t. j. ve dvorech. Pokud
parkujete na ulici neomezujte vjezd do dvorů. Zkuste se domluvit na parkování na jedné straně –
tam kde není chodník.
Parkování v úzkých ulicích jako je Lesní a Zahradní.
Problémem ulice Opavské je stání aut na chodnících. Ty opravdu patří chodcům, dětem a
maminkách s kočárky.
Mějme na paměti, že ulice neslouží pouze obyvatelům, kteří zde bydlí, ale také ostatním občanům,
k obslužnosti (zametání, úklid sněhu, opravy) a v případě nutnosti pro dojezd sanitek a hasičů.
Řešení této problematiky je v několika rovinách. Ta první je použití zdravého rozumu a dobré vůle
k dohodě. Na opačné straně je pak restriktivní opatření, které je nepříjemné pro všechny. Věřím, že
se v naší obci umíme domluvit.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Svoz velkoobjemového odpadu v Bohuslavicích
tabulka množství podle druhu odpadu
datum

EEspotř. * odpad

OO

Dřevo

Železo

Pneu

Barvy

celkem roční

31.5.2008

155

20

5

0

7

12

4

163

6.9.2008

80

8

2

2

1

5

2

84

25.4.2009

160

15

20

0

4

14

5

188

5.9.2009

160

12

8

0

5

10

3

174

24.4.2010

200

15

15

0

10

24

1,5

235,5

18.9.2010

167

10

20

0

0

9

3

189

30.4.2011

200

5

15

0

0

2

4

216

17.9.2011

140

10

10

0

0

10

2

152

12.5.2012

200

10

30

0

0

20

2

242

29.9.2012

200

17

1

0

0

12

4

200

27.4.2013

175

25

0

0

0

14

3

167

21.9.2013

155

20

0

0

0

10

2

147

26.4.2014

160

20

0

0

0

10

2

152

20.9.2014

130

0

20

0

0

7

2

159

25.4.2015

180

15

5

0

0

20

3

193

20.9.2015

150

7

0

0

0

6

1

150

23.4.2016

200

20

0

0

0

20

4

204

17.9.2016

120

10

0

0

0

17

2

129

247

2008

362

2009

424,5

2010

368

2011
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2012

314

2013
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2014
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2015

333

2016
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VOO podle jarního a podzimního svozu
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Pozvánka
Klub Bohuslavských perníkářů zve všechny perníkáře a perníkářky z Bohuslavic dne 19. 10. 2016
v 18,00 hod. do klubovny v Obecním domě v Bohuslavicích, na organizační schůzku k přípravě
výstavy perníku.
Vzhledem ke specifickému tématu letošní výstavy prosíme všechny, kteří se chtějí zapojit, aby na
schůzku přišli a vyzvedli si předlohu.
Kdo se nemůže schůzky zúčastnit a chce se podílet na výstavě perníku, kontaktujte Mgr. Lucii
Hamplovou nebo ing. Magdalenu Birtkovou (nebo pište birtkova@seznam.cz).
Slavnostní vítání občánků
V sobotu 15. 10. 2016 se uskuteční v obřadní síni obecního domu slavnostní vítání nových občánků,
na které zveme rodiče s dětmi a rodinné příslušníky. Všem rodičům dětí narozených od listopadu
2015, které se vítání v listopadu neúčastnily a dětem narozeným v roce 2016 budou zaslány
pozvánky v přesném čase konání.
Marie Miková
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční v pátek 7.10. od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 8. 10.2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místností pro všechny
oprávněné voliče naší obce je obřadní síň obecního domu ve II. patře, Poštovní 119.
Hlasovací lístky roznášeli voličům na jejich adresy trvalého pobytu zaměstnanci obce.
Volič může osobně požádat o vydání voličského průkazu (pokud by volil jinde než v obci
Bohuslavice) na Obecním úřadě Bohuslavice do středy 5.10.2016 do 16.00 hodin, než bude uzavřen
stálý seznam voličů. Ostatní informace a pokyny ke způsobu hlasování jsou součástí sady
hlasovacích lístků. Občané-voliči, kteří chtějí volit, ale pro svůj věk či zdravotní stav se nemohou
dostavit osobně do volební místnosti, sdělujeme, že své právo volit mohou nahlásit na obecní úřad
(tel. 553 659 075) do pátku 7.10.2016 do 11.00 hodin nebo okrskové volební komisi ve dnech voleb,
tj. v pátek do 20.00 hodin nebo v sobotu do 10.00 hodin (tel. 722 144 063) a okrsková volební
komise je navštíví s přenosnou volební schránkou.
Karla Krupová

Říjen 2016
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Strassenfest na ulicích Opavské, Sluneční a Lipové
První zářijovou sobotu se konal u nás oblíbený už 12. Strassenfest. Tato pouliční slavnost, ve
které tentokráte občané ulice Opavské, Lipové a Sluneční připravili pohoštění a pobavení pro své
sousedy, spoluobčany z celé obce i z širokého okolí, je u nás jednou z nejoblíbenějších akcí v roce,
na kterou se všichni těší. Vlastní akci předcházela příprava, na které se vše předem dobře
naplánovalo a už v průběhu týdne bylo na uvedených ulicích z jednotlivých domů cítit vůni různých
kulinářských specialit, jejichž přípravu bylo nutno předem vyzkoušet. V pátek a sobotu se nejen
uklízelo a zdobilo, ale už od rána se vařilo, peklo, smažilo, udilo a grilovalo naostro. Pořadatelé
loňské slavnosti z ulice Družstevní přišli v čele se starostou obce Mgr. Pavlem Dominikem a
manželkou stylově oblečeni v průvodu, ve kterém jel traktor i kombajn. Letošní pořadatelé je uvítali
na zastávce „U Veverků“ v zářivě žlutých tričkách s logem slavnosti, které byly navrženy a
zhotoveny speciálně pro tuto akci. Po proslovech připravených „po prajzsku“ starosta obce
poděkoval všem organizátorům a spoluobčanům za přípravu a realizaci akce. Dále Policii ČR a
MěÚ Hlučín za vstřícnost při vyřízení povolení akce na krajské komunikaci. Poděkoval také
místním firmám Klia, Canis Prosper a RD Styl a obcím Vřesina a Píšť za zapůjčení stánků a laviček.
Poděkoval také všem pořadatelům za velkou obětavost a všem spoluobčanům, návštěvníkům a
hostům, za vytvoření krásného živého společenství občanů udržujících a posilujících dobré
vzájemné mezilidské vztahy. Následovalo „vylezení „na lípu“ a symbolické odemčení klece,
s holubem a nůžkami. Po přestřižení zelené girlandy a vypuštění holuba odstartovala vlastní
slavnost, které požehnal nový farář ve farnosti p. Marek Žukowski. Obyvatelé v nazdobených
ulicích a domech vítali první návštěvníky a nabízeli bohaté občerstvení. Na jídelníčcích bylo možné
spatřit hlučínské koláče a výběr pekárenských a cukrářských výrobků ke kávě. Dále guláš, masové a
sýrové speciality, ryby a samozřejmě pivo, víno i burčák, a alkoholové a nealkoholové speciality a
míchané nápoje. Radostnou atmosféru doplňovaly dvě živé hudby. Na své si přišly i děti, pro které
byly připraveny koňské projížďky, dvě nafukovací atrakce, malování na obličej a další zábava.
Oživení přinesl i živý pokémon, který se pohyboval po ulicích. Dobrá nálada a zábava pokračovala
až do ranních hodin.
Své poděkování obci, obecnímu úřadu a spolkům a organizacím všem spoluobčanům a
návštěvníkům také připojují obyvatelé ulic Opavské, Sluneční a Lipové.
Za všechny pořadatele Kurt Kocián
Kulturní akce v okolí v měsíci říjnu
4.10. – 27.11.2016 Hlučín – Výstava „Lego –stavebnice nejen pro děti“
8.10.2016
Štěpánkovice – Pivní slavnost
8.10.2016
Hlučín – Farmářské trhy
15.10.2016
Služovice – Vinobraní
16.10.2016
Ostrava Petřkovice – Petřkovický krmáš
16.10.2016
Kozmice – Kozmický krmáš
22.10.2016
Strahovice – Vinobraní
22.10.2016
Hlučín – Farmářské trhy
23.10.2016
Koběřice – Kobeřický půlmaratón
23.10.2016
Ludgeřovice – Svatohubertská mše
29.10.2016
Dolní Benešov – Šípková slavnost
29. – 30. 10.2016 Hněvošice – 20. výročí posvěcení kostela Krista Dobrého pastýře
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

Naše škola se již potřetí zúčastnila soutěže na STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE STAVEBNÍ
v Opavě. Soutěž se uskutečnila v úterý 23. září 2016 v Městských sadech v Opavě, naši školu
reprezentovali žáci 8. a 9. třídy. Počasí, i když to zpočátku tak nevypadalo, bylo slunečné. Na start
se postavilo 26 družstev se 122 žáky různých základních škol z Opavy a okolí. Žáci 8. třídy ve
složení Vašek Cyrus, Lukáš Mika, Pepa Kozák, Leona Mučková a Klaudie Vitásková skončili na 8.
místě. Devátá třída ve složení Antonín Cigán, Lukáš Kučera, Vlastimil Burian, Markéta Halfarová a
Adéla Vitásková obsadila 10. místo. Děkujeme všem účastníkům za sportovního ducha, bojovnost a
vzornou reprezentaci školy.
Těšíme se na další ročník této soutěže.

Mgr. Karla Poštulková

Říjen 2016
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Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace, hledá ke spolupráci nové externí
pracovníky pro vedení zájmových kroužků na Základní a mateřské škole v Bohuslavicích.
Pedagogické vzdělání je vítáno, ale není podmínkou.
Zveme do řad našich externích pracovníků další nadšence, kteří mají chuť předávat své znalosti a
dovednosti dětem.
Bližší informace na telefonních číslech:
Pevná linka: 553 777 587, 553 777 588
Mobil: 775 657 051, 776 691 811

Mateřská škola
Začátkem září přivítala mateřská škola Bohuslavice celkem 92 dětí. Většina z nich už mateřskou
školu znala z minulých let, pro 24 z nich byl příchod do MŠ naprostou novinkou. Seznamovaly se
s prostředím mateřské školy, třídou, učitelkami a správními zaměstnanci.
Od září došlo v naší mateřské škole k několika změnám. Mateřskou školu nyní řídí nová vedoucí
učitelka paní Zuzana Oznerová. Názvy tříd byly upraveny. Nejmladší děti chodí do třídy Motýlci,
starší pak Včelky a nejstarší děti navštěvující třídu v budově mateřské školy chodí do třídy Broučci.
Čtvrtá třída umístěná v budově základní školy má název Předškoláci.
V tomto školním roce pokračuje ve své činnosti Klub rodičů MŠ. Chtěli bychom poděkovat paní
Janě Pchálkové za čas a energii, kterou věnovala organizaci akcí a předsednictví klubu rodičů
v posledních dvou letech. Nového vedení se v tomto roce ujala paní Kateřina Bachroníková, která
uvítá nové členy klubu rodičů, jež se mohou aktivně zapojit na plánovanou akci pro děti – Podzimní
sportování, pořádanou 7. 10. v 16:00. Srdečně zve Klub rodičů a MŠ.
Kolektiv MŠ

Knihovna
Od měsíce října mohou čtenáři v místní knihovně kromě projektu „čtení pomáhá“ využívat také
nový program s názvem „Včelka“ (zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně
dyslexie), který je pro knihovny k dispozici ve speciální verzi zcela zdarma.
V aplikaci lze nastavit různá cvičení, a to jak formou hry např. poslechové pexeso, tak i různá
cvičení na doplňování slov do textu, porozumění krátkému textu, dějové obrázky a posloupnost,
vytvářet vlastní malované čtení. Každé cvičení lze individuálně nastavit dle schopností dítěte.
Žádám všechny čtenáře o včasné vrácení knih, výpůjční doba je 6 - maximálně 8 týdnů,
rovněž prosím o zaplacení poplatků za r. 2016, nejpozději do konce měsíce listopadu. Děkuji.
Marie Miková
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Sport
Sportovní klub Bohuslavice
Máme za sebou měsíc září, dětem přinesl smutek ze začátku školního roku a nám konečně
malou radost v podobě prvních bodů do tabulky. Po dlouhém čekání se konečně hráči i fanoušci
dočkali bodového zisku. I když jich na našem kontě mohlo být rozhodně více, buďme rádi i za tyto
úspěchy. I tak se ale krčíme s pouhými dvěma body na úplném chvostu tabulky.
Vítkov – Bohuslavice

2:2 (0:1)

Bohuslavice – Ludgeřovice

0:0 (0:0)

Stará Bělá – Bohuslavice

5:1 (2:0)

Bohuslavice – Štěpánkovice

1:4 (0:4)

B týmu se v září dařilo, ze 4 zápasů se mu podařilo 3 krát zvítězit a vybojovat tak 9 bodů.
V současné době se nachází s dvanácti body na 5. příčce tabulky. Zároveň nás ovšem může mrzet,
že po posledním odehraném zápase se na nás dotáhl právě náš soupeř z Benešova.
Bohuslavice B – D. Benešov B

1:3 (1:1)

Bohuslavice B – Služovice

5:1 (4:0)

Závada - Bohuslavice B

0:5 (0:1)

Bohuslavice B - Dobroslavice

4:1 (1:1)

Dorost hrající okresní přebor, hraje zatím výborně. Po pěti odehraných utkáních má na svém
kontě devět bodů a drží krásnou 3. příčku v tabulce. Doufejme, že se jim bude i nadále dařit a to jak
výsledkově, tak i herně a že je fotbal bude bavit.
Žáci, kteří hrají okresní soutěž, jsou po čtyřech odehraných utkáních na 4. místě tabulky, kdy
získali 6 bodů za dvě výhry a stejný počet porážek.
Ivo Dominik
Patrik Klos – sezona 2015/2016
Sezonu 2015/2016 lze z pohledu stolního tenisty Patrika Klose hodnotit jen a jen pozitivně.
Patrik stabilizoval své místo v „A“ týmu extraligového klubu TJ KST Ostrava, s kterým sice bojoval
ve spodních patrech tabulky, ovšem tolik tíženou záchranu v soutěži se srdnatými výkony nakonec
ostravským hráčům podařilo vybojovat. Spolu s tím byl Patrik členem sestavy ostravského týmu při
oslavách titulu vicemistrů republiky v soutěži družstev juniorů, kde byl svým bodovým příspěvek
základním stavebním kamenem tohoto úspěchu. Ostatně, od stálého člena juniorské reprezentace se
pravidelný přísun bodů očekává.
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Reprezentace juniorů byla v této sezoně pravidelným sběratelem úspěchů na velkých akcích.
Dá se říct, že co akce to medaile. A Patrik byl vždy u toho. Vše načal zářijový bronzový úspěch ve
čtyřhře na mezinárodním turnaji v Chorvatsku. O měsíc později se Patrikovi společně se
spoluhráčem Martinkem, se kterým tvoří velmi silnou dvojici právě ve čtyřhře, podařilo chorvatský
úspěch zopakovat v Srbsku a znovu si domů přivézt bronz. Přelom listopadu a prosince znamenal
pro mladého stolního tenistu další milník v jeho sportovní kariéře. Ve francouzském Vendee se totiž
konalo Mistrovství světa juniorů. A ve čtyřhře chlapci opět ukázali svou sílu, když postoupili do
TOP 16. Patrikovi se v silné asijské konkurenci dokonce podařilo postoupit z přetěžké kvalifikace
do hlavního pavouka v soutěži jednotlivců. Rok 2015 byl tedy zakončen úspěšně a zároveň nastavil
laťku pro rok nadcházející. Reprezentační rok 2016 tradičně začal mezinárodním turnajem
v Hodoníně. Česká juniorská reprezentace ve v soutěži družstev umístila na krásném třetím místě,
což zopakovala i o pár týdnů později na turnajích ve Francii a Polsku. Tímto momentem skončila
doba bronzová a započala doba stříbrná.
Na přelomu dubna a května uspořádala nedaleká Čeladná Mistrovství republiky juniorů. Na
programu byla soutěž jednotlivců, čtyřhra a smíšená čtyřhra. Patrik Klos si ze všech soutěží odvezl
právě stříbrnou medaili. Ihned po tomto mistrovství se juniorská reprezentace vydala do Španělska,
kde potvrdila svou kvalitu opět stříbrem v družstvech. Od té doby směřovala veškerá příprava
k červencovému Mistrovství Evropy v Záhřebu, které mělo být vyvrcholením zápolení jedné velmi
úspěšné generace v mládežnických kategoriích. Silná očekávání byla hlavně v soutěži družstev. A
vysoké ambice se potvrdily. Po nepříliš dobrém vstupu do turnaje nabrali čeští junioři druhý dech a
ve vyřazovacích bojích kosili jednoho soupeře za druhým. Až ve finále nestačili na bojovné Italy.
Což znamená, že Patrik je nejen současným čtyřnásobným juniorským vicemistrem České
republiky, ale na krku se mu houpá také stříbro evropské. Třešničkou na dortu a pomyslnou tečkou
za reprezentováním bude na podzim letošního roku Mistrovství světa v Jihoafrické republice, kam
se díky svým výsledkům čeští junioři s přehledem kvalifikovali. A Patrik bude opět u toho!
Pavel Klos
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Inzerce
Prodám digitální zrcadlovku CANON EOS 550d., nevyužitý. Tel. 732 866 549.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci říjnu 2016
Fusová Leonarda
Boczek Gerhard
Miketová Jaroslava
Vitásek Jan
Němec René
Fojtíková Henrieta

Kocurová Terezie
Skroch Leo
Miketová Adela
Pohanková Vlasta
Halfarová Miloslava
Liška Josef
Stuchlík Václav

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. 286 říjen 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. října 2016.
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