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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
v ím, že jste období Vánoc, nejkrásn jší období celého roku, prožili dob e v kruhu
svých blízkých v atmosfé e prodchnuté láskou, radostí a št stím. Na za$átku roku 2008 p eji
vám, vašim rodinám, ale i firmám, organizacím a spolk*m p*sobícím v obci všechno
nejlepší. P eji nám všem, abychom mohli v naší obci spole$n žít spokojený, klidný, š7astný
život.
V uplynulém m síci byla uspo ádána celá ada akcí, které svou vysokou úrovní
p esáhly rámec naší obce. Adventní koncert, váno$ní jarmark, živý betlém, p*lno$ní mše
svatá se svou neopakovatelnou duchovní atmosférou a váno$ní vystoupení chrámového
sboru ve druhý váno$ní svátek, mají stále v tší návšt vnost a jist umocnily prožité váno$ní
svátky. Na své si p išli i p átelé sportu na tradi$ním nohejbalovém turnaji a p eboru obce ve
stolním tenisu. Obsazené zamrzlé rybníky p ilákaly nejenom d ti, ale i dosp lé k bruslení a
hokeji. P íznivé po$así vylákalo ve volných dnech hodn lidí na vycházky do krásné zimní
p írody. Život v obci je dokumentován na obecních webových stránkách, které mají vysokou
návšt vnost. O Bohuslavicích se píše i v denním tisku.
S politováním však musím uvést i negativní jevy. Snad nikoho nenechalo lhostejným
pod ezání v lét obnoveného misijního k íže u kostela. Do doby než bude zjišt n pachatel,
nebude znám motiv. V každém p ípad však tento nepochopitelný $in negativn t žce
poznamenal staleté k es7anské tradice p stované generacemi našich p edk* a ct né v naší
obci od nepam ti. Došlo k nár*stu p estupk* ešených p estupkovou komisí na M Ú
v Hlu$ín . Projednávány byly krádeže ob$an*, sousedské spory a pobíhající psi. Vyskytly se
opakované krádeže osv tlení dom* a zahrad ve váno$ní dobu. Dlouhodob p esv d$ujeme
ob$any, aby nespalovali odpady, p edevším plasty a nezakládali $erné skládky. Dochází
k nepovolenému kácení d evin. Hledali jsme ztracené d ti. Je politováníhodné, že k takovým
skutk*m dochází.
I p es p íznivý hospodá ský r*st v naší republice dochází k navýšení DPH, k úprav
daní, k platbám u léka e a k dalším nepopulárním opat ením a škrt*m. Hledíme s nejistotou
na nadcházející období a až $as ukáže, jaké budou mít provedené úpravy dopady. Pro vás,
ob$any z Bohuslavic, mám dobrou zprávu, že i p es zvýšené vstupní náklady nedojde
v letošním roce k navýšení ceny za odvoz a likvidaci domovního odpadu ani za pitnou vodu.
Za$len ní naší republiky do schengenského prostoru znamená ukon$ení kontrol na
hranicích se sousedním státy, což je pro nás, ob$any bydlící blízko hranic, velká výhoda.
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Vyhodnocení minulého roku vám p edložím po prosincové uzáv rce v dalším $ísle
zpravodaje. Na prosincovém jednání obecního zastupitelstva jsme schválili rozpo$et na tento
rok, který je otišt n spolu s usnesením v tomto zpravodaji.

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 13. 12. 2007
vzalo na v domí:
• Kontrolu usnesení
• Na posledním 8. jednání obecního zastupitelstva dne 25. 10. 2007 nebylo p ijato
ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na
• Informaci o pr*b hu investi$ní výstavby v roce 2007
• Sd lení Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových k p evodu pozemk* státu
na nichž jsou umíst ny t lesa místních komunikací
• Informaci o zám ru prodeje parcely $. 1554/10 v k. ú Bohuslavice u Hlu$ína.
• Informaci o p íprav zm ny $. V. Územního plánu obce Bohuslavice
• Informaci o pr*b hu zpracování Strategického plánu obce Bohuslavice
• Informaci starosty o jednání rady obce
• Informaci o p ipravovaných kulturních akcích na období 12/2007 – 01/2008
schválilo:
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 11/2007. Celkové p%íjmy za 01-11/2007
v$. z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 $inily 19.112.639,58 K . Celkové výdaje za
01-11/2007 $inily 15.149.274,63 K . Pen7žní z9statek k 30. 11. 2007 byl ve výši
3.963.364,95 K . Z této $ástky $inil z*statek na b žném ú$tu 1.865.658,45 K na ú$tu za
domovní odpad 97.706,50 K a na ú$tu SPOROINVESTU 2.000.000 K bez výhrad
b) Rozpo$tové opa ení $. 7/2007 bez výhrad
c) Rozpo$et obce Bohuslavice na rok 2008 bez výhrad
d) Sociální fond obce
e) Rozpo$et Sdružení obcí Hlu$ínska na rok 2008 bez výhrad
f) Plán investi$ní výstavby a zpracování projektové dokumentace na rok 2008
g) Pravidla rozpo$tového provizoria Svazku obcí mikroregionu Hlu$ínska na období od 1. 1.
2008 do schválení rozpo$tu svazku na rok 2008, t. j. m sí$ní rozpo$et p íjm* a výdaj* ve
výši 1/12 vstupního rozpo$tu p íjm* a výdaj* rozpo$tu svazku obcí mikroregionu Hlu$ínska
na rok 2007
h) Pokyn k provedení inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2007 a složení
inventariza$ních komisí
i) Bezúplatný p evod pozemk* parcela $. 1765/5 o vým e 72 m2 k. ú. Bohuslavice u
Hlu$ína ve vlastnictví Jaroslava a Anny Skovajsové do vlastnictví Obce Bohuslavice,
m) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu parcel $. 1765/5 o vým e 72 m2 k. ú.
Bohuslavice Hlu$ína uzav enou mezi Jaroslavem a Annou Skovajsovými a Obcí
Bohuslavice
o) Sociáln ekonomickou analýzu obce Bohuslavice
p) Zpracování „Zadání zm ny $. IV Územního plánu obce Bohuslavice a vystavení žádosti
na po izovatele M Ú Hlu$ín. Zm na $. IV bude ešit:
1. Zástavbu parcel. $. 482/1, 482/2 a 483 ve vlastnictví p. Viléma Kocura v$. obslužné
komunikace.
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2. Zm nu navrženého poldru u parcely $. 198/40 ve vlastnictví p. Leo Štefka na výstavbu
RD po provedených terénních úpravách. Schválená zm na $. III ÚP neumožLuje
parcelu zastav t RD
3. Spojovací komunikaci mezi ul. Opavskou a Lipovou na parcelách $.795/3, 795/5 a
795/6, Schválená zm na $. III obsahuje pouze slepou komunikaci.
uložilo
a) Komisi místního rozvoje zpracovat a p edložit na p íští jednání rady obce specifikaci
požadavk* na vypracování „Zadání zm ny $. V. Územního plánu obce Bohuslavice“
Zodpovídá: p. Riedel, Termín: do 20. 1. 2008
Rozpo et obce na rok 2008
Paragraf

2310
3314
3319
3341
3349
3392
3612
3612
3613
3613
3632
3632
3722
3722
3729
4351
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6409

položka

1111
1112
1113
1121
1211
1361
1335
1341
1343
1347
1351
1511
4112
2111
2111
2112
2111
2111
2111
2132
2111
2132
2111
2132
2111
2324
2111
2111
2111
2131
2132
2329
2324
3113
2141
2343
4121

P íjmy
Da z p íjm FO závislá innosti
Da z p íjm podnikatel
Da z p íjm FO srážková
Da z p íjm právnických osob
Da z p idané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za odn/tí lesní p dy
Poplatek ze ps
Poplatek za užívání ve ej. prostr.
Poplatek za provozov.výher.hrac.p ístr.
Odvod výt/žku z provozu VHP
Da z nemovitostí

Dotace ze státního rozpo tu
Vodné
Knihovna - lenské p ísp/vky
Kultura-p íjmy z prodeje zboží
Hlášení MR
Inzerce ve zpravodaji
Pronájem kulturního domu
P íjmy z poskyt.služeb
P íjmy z pronájmu ost.
Služby k nájmu Domu Služeb

P íjmy z pron.ostat.-Domu Služeb
P íjmy z poskyt.služeb-H bitov
P íj.z pron.ostat.- H bitov
Platby ob an za popelnice
P ísp/vky na t íd/ný odpad EKO-KOM

Skládka
P íj.z poskyt.služeb-dovoz ob/d
P íjmy z poskyt.služ.-kopírov.
P íjmy z pronájm pozemk
P íjmy z pron.ostat.
Ostatní neda ové p íjmy
P ijaté nekapitálové p ísp/vky
Prodej dlouhod.majetku - plyn
P íjmy z úrok
Poplatek za dobývací prostor
Dotace obce Závada na docház. žáky

Ing. Kocián, starosta

Rozpo et v K

2 000 000
1 300 000
150 000
3 000 000
5 200 000
70 000
30 000
24 000
10 000
80 000
65 000
800 000
402 000
720 000
1 000
20 000
2 500
2 500
25 000
2 500
12 000
35 000
30 000
40 000
60 000
580 000
120 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
2 400 000
10 000
340 000
190 000
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V/cná režie-Závada, V esina

P íjmy celkem

Paragraf

1014
2212
2221
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3341
3349
3391
3392
3399
3330
3419

položka

Komunikace - údržba,výkup,úpravy MK

5193

Dopravní obslužnost - TQM,CONNEX, ODIS

Provoz vodovodu
Odvád/ní a išt/ní odpadních vod
Údržba a išt/ní potoka
Neinv.dotace na provoz PO ZŠ a MŠ

Knihovna
Prezentace obce (kronika, propag.mat.)

Obecní rozhlas (popl.OSA+údržba)
Obecní zpravodaj
Mezinárodní spolupráce -družba Slovensko
Kulturní d m
Sbor pro ob anské záležitosti
Dotace církvi
Neinv. dotace Sportovnímu klubu
Neinv.dotace sdružením a spolk m - mládež
Nein.dot.ostatním spolk m.
Byt úprava Kilovny
Ve ejné osv/tlení
Provoz h bitova
Údržba místních inž. sítí - oprava kanalizace
D m služeb
Zadání zm/ny ÚP
Platby firm/ OZO za svoz PDO
Likvidace erných skládek
Údržba zelen/

3421
3429

3612
3631
3632
3633
3613
3635
3722
3729
3745
3749
4313
4222
5512
6112
6171
3113
6409
6320

Výdaje
Pobíhající psi

Pé e o krajinu

5331
5329

6121

Pe ovatelská služba
Ve ejn/ prosp/šné práce
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Linnost místní správy
V/cná a mzdová režie obec,Záv.,V es
Neinv.dotace sdružením obcí Hlu ínska
Pojišt/ní majetku obce

Investice + projekty
Rezerva

Výdaje celkem
Paragraf

položka

8115

Financování

Z statek r. 2007 (Sporoinvest + BÚ)

leden 2008

120 000

17 906 500

Rozpo et v K

5 000
200 000
76 000
400 000
200 000
100 000
1 530 000
85 000
220 000
10 000
60 000
50 000
420 000
85 000
100 000
400 000
50 000
90 000
30 000
230 000
190 000
200 000
65 000
60 000
650 000
15 000
250 000
40 000
30 000
50 000
300 000
1 040 000
2 020 000
170 000
32 000
65 000

12 983 100
500 000

23 001 100
Rozpo et v K

5 356 000
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Splátka Mze

-261400

Financování celkem

5 094 600

rozpo et sestaven jako schodkový
P íjmy - výdaje = schodek + financování

Z evidence obyvatel 2007
K l. l. 2008 m la naše obec 1602 ob$an*. V roce 2007 se narodilo 11 d tí a zem elo 12
spoluob$an*.
Narozené d&ti v roce 2007:
Burianová Marie
Dospíšil Vojt ch
Fridrichová Aneta
Janošová Hana
Kamrádová Anna
Kocurová Viktorie
Kolar$ík Jakub
Kroupa Tomáš
Mokrá Adéla
Suchomel Vojt ch
Tka$ík Václav
Balarinová Kristina
Hrušková Alžb ta
Kotzur Günter
Mašíková Marie

Zem elí ob ané v roce 2007:
Blokšová Marie
Kociánová Hedvika
Krištof Vilém
Sebralová Marta

Homolová Marie
Kocur Josef
Kubík Gerhard
Stoklasa Alfons

Dále byla na místním h bitov poh bena paní Marie P nicová (roz. Vitásková)
K trvalému pobytu se p ihlásilo 15 ob$an* a odhlásilo se 13 ob$an*. S p ihlášenými
ob$any se dostala do naší obce i nová p íjmení: Hrabovská, Ostrák, Vl$ek, Suchomel.
Nejstaršími spoluob$any je stejn jako v loLském roce paní Bernardina Chorovská – 95 let a
z muž* pan Pavel Placek – 88 let.
Karla Krupová

Výsledky dotazníkového šet%ení (III. ást)
V minulých dvou zpravodajích jsme Vás informovali o výsledcích dotazníkového
šet ení, které v obci prob hlo v zá í 2007 mezi obyvateli a žáky vyšších t íd základní školy.
V tutéž dobu byly s cílem poznání kvality obce jako místa pro podnikání osloveny také
ekonomické subjekty p*sobící v Bohuslavicích. Vyhodnocení výsledk* této skupiny
respondent* Vám p inášíme v tomto zpravodaji.
V obci je registrováno 10 spole$ností s ru$ením omezeným (žádná akciová,
komanditní a ve ejná obchodní spole$nost) a 8 sdružení (svaz*, spolk*, spole$ností, klub*
apod.). P evážná $ást ekonomických subjekt* je zastoupena podnikateli – fyzickými
osobami.
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A$koliv výsledná návratnost celého dotazníkového pr*zkumu v obci dosáhla tém 20
%, u ekonomických subjekt* návratnost $inila pouhých 9 %. Rozší eno bylo 210 dotazník*,
vypln no a odevzdáno 19. Na nízké návratnosti se mimo jiné podílí i skute$nost, že z okruhu
oslovených subjekt* nebylo možné na základ dostupných seznam* osob samostatn
výd le$n $inných (OSVT) vylou$it ty, které se své podnikatelské $innosti již nev nují.
Obecn se p edpokládá, že aktivních OSVT je zhruba jen 30 % fyzických osob zapsaných
v registru ekonomických subjekt*.
V následujícím p ehledu jsou uvedeny stru$né výsledky šet ení u 27 otázek dotazníku.
Byly vybrány názory s nejvyšším po$tem odpov dí. Podrobné výsledky v$etn grafického
znázorn ní odpov dí jsou k dispozici na internetových stránkách obce
www.bohuslaviceuhlucina.cz, rubrika Rozvoj obce. Dále bychom Vás rádi informovali, že
byla zpracována Sociáln ekonomická analýza obce Bohuslavice, která se stala st žejním
podkladem pro sestavení Strategického plánu rozvoje. Analýza je k dispozici ke stažení
rovn ž na uvedené internetové adrese.
I. IDENTIFIKACE PODNIKATELE
Charakteristika podnikatele
Odpov
Po et %
Fyzická osoba
12
75
Právnická osoba
4
25
Právní forma
Odpov
Obchodní spole$nost
Družstevní organizace
Podnikatel - Fyzická osoba
Ostatní právní formy

Po et
2
1
11
2

%
13
6
69
13

8

10

Po et
0
4
2
9

%
0
27
13
60

Právní forma
Podnikatel - Fyzická osoba
Ostatní právní formy
Obchodní spole nost
Družstevní organizace
Svobodné povolání
Samostatn/ hospoda ící rolník
Státní organizace
0

Po et zam7stnanc9
Odpov
Více než 25
11 - 25 zam stnanc*
1 - 10 zam stnanc*
0 zam stnanc*
Obor podnikání

2

4

6

12
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Odpov
Pr*mysl
Stavebnictví
Obchod (nákup - prodej) a opravy
Zem d lství, myslivost, lesnictví, rybolov
Finan$ní služby a zprost edkování
Doprava, skladování a spoje
Podnikatelské $innosti,
pronájem a $innosti v oblasti nemovitostí
Délka trvání podnikání (rok 2007)
Odpov
Více než 10 let
6 - 10 let
1 - 5 let
Za$ínající podnikatel

leden 2008

Po et
4
3
3
2
2
1

%
25
19
19
13
13
6

1

6

Po et
8
0
4
4

%
50
0
25
25

II. POTENCIÁL
Faktory negativního vlivu na sou asný a budoucí vývoj podnikání respondenta
Odpov
Po et %
Legislativní omezení
6
18
Ekonomická situace
5
15
Domácí konkurence
4
12
Využití internetu p%i podnikání
Odpov
Po et %
Internet k podnikání nevyužíváme,
jeho využití neplánujeme ani v budoucnu.
3
19
Internet plánujeme v brzké dob využívat.
0
0
Internet využíváme,
13
81
(z toho 13x zdroj informací, 10x el. pošta, 10x e-platby, 8 x el. prezentace firmy).
Zám7r i plány rozší%ení podniku v následujících letech
Odpov
Po et %
Ano
5
33
(z toho 3x ve stávajícím míst podnikání, 1x výstavbou nových objekt, mimo obec)
Ne
10
67
D9vody v p%ípad7 rozší%ení podnikání jinde než v Bohuslavicích
Odpov
Po et %
Nízká zdejší produktivita práce
1
25
Špatné dopravní spojení
1
25
Problémy s životním prost edím
1
25
Nedostatek místa pro rozší ení
1
25
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Zájem o inovace p%i podnikání
Odpov
Po et %
Ano
10
63
(v oblasti: 6x výroba, 4x marketing, 2x poprodejní služby, 1x distribuce)
Ne
6
38
III. OBLAST PRACOVNÍCH SIL
(Otázky . 11 - 17 byly ur eny pro zam stnavatele osob v pracovním pom ru.)
Vývoj po tu zam7stnanc9 v p%edcházejících p7ti letech
Odpov
Po et
Nar*stal
3
Klesal
Z*stal p ibližn na stejné úrovni
2

%
60
0
40

Minulý vývoj po$tu zam'stnanc)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Nar stal

Klesal

Z stal p ibližn/ na
stejné úrovni

Vývoj po tu zam7stnanc9 v budoucích p7ti letech
Odpov
Plánujeme p ijmout nové zam stnance
Plánujeme propoušt t
Po$et zam stnanc* z*stane p ibližn stejný

Po et
5
0
0

Hodnocení kvality vlastních pracovních sil (v %)
Odpov
Vynikající
Dobrá
Vyhovující
Špatná

Pr,m r (%)
80
58
35
10

%
100
0
0

Hodnocení kvality vlastních pracovních sil

Vynikající

0%

20%

Dobrá

40%

Pr9m7rná m7sí ní mzda zam7stnanc9

60%

Vyhovující

80%

Špatná

100%

0

Zpravodaj obce Bohuslavice

leden 2008

Odpov
Do 10.000 K$
11.000 - 15.000 K$
16.000 - 20.000 K$
Nad 20.000

Po et
0
1
4
0

%
0
20
80
0

Problémy p%i hledání kvalifikovaných pracovních sil
Odpov
Ano
Ne
Nemám s tím zkušenosti

Po et
5
0
0

%
100
0
0

Nedostatky pracovních sil v obci a spádovém okolí
Odpov
Nedostate$ná kvalifikace
Nízká motivace k práci
Vysoké mzdové nároky
Kvalifikace v nevhodných profesích

Po et
5
3
3
1

%
42
25
25
8

IV. EVROPSKÁ UNIE
Pozitiva pro vlastní podnikání vlivem vstupu KR do EU
Odpov
Po et
Žádná
7
Snadn jší p ístup na zahrani$ní trhy
4
P íležitosti $erpání dota$ních prost edk*
3

%
37
21
16

Negativa pro vlastní podnikání vlivem vstupu KR do EU
Odpov
Po et
Žádná
7
R*st cen vstup* (materiál, energie)
6
Nižší domácí poptávka
2

%
37
32
11

Zájem o možnosti erpání dotací ze strukturálních fond9 EU
Odpov
Po et %
Ano
7
47
Ne
8
53
Ochota jednat o partnerství s jinými ekonomickými subjekty
Odpov
Po et %
Ano
7
54
Ne
6
46
V. OBLAST SPRÁVY OBCE
Hodnocení kvality správy obce
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Odpov

Výborná

Propagace obce a místních aktivit
Podpora podnikatel*
Ve ejná doprava
Nabídka pozemk*
Komunikace s podnikateli
Dopravní infrastruktura
Telekomunika$ní infrastruktura

leden 2008

Dobrá

1
0
0
0
0
0
1

Spíše špatná Špatná

14
5
9
4
8
7
13

1
6
7
7
3
6
2

1
5
1
5
5
3
0

Hodnocení významnosti obecních aktivit ve vztahu k podpo%e podnikání
Odpov
Ur it ano Spíše ano Spíše ne

Ur it ne

Informace o rozvojových plánech
Spole$ná propagace
Budování pr*myslové zóny
Ú$ast podnik* na strategii rozvoje
Podpora p i získávání zakázek
Zvýhodn ný pronájem
Zvýhodn né p*j$ky
Garance za úv ry
Vzd lávací kurzy a poradenství

0
0
3
0
0
3
2
5
0

10
3
6
5
8
3
6
4
8

6
11
2
11
5
9
6
5
8

Zájem spolupracovat s obcí a aktivn7 se podílet na rozvoji obce
Odpov
Po et %
Ano
8
47
Spíše ano
5
29
Spíše ne
4
24
Ne
0
0
Zájem spolupracovat s obcí na jejím rozvoji

Spíše ne
24%

Ne
0%
Ano
47%

Spíše ano
29%

Návrhy zp9sobu podpory podnikání v obci
Odpov
Po et %
Pravidelné setkávání a spolupráce s podnikateli
9
35
Vytvá ení prostor pro podnikání
6
23
(z toho: 2x pronájem kancelá9í, 5x výstavba pr,myslové zóny)
Poradenská $innost pro podnikatele
a zájemce o podnikání
4
15
Zprost edkovávání informací z ÚP, FÚ, OSSZ aj.
7
27

1
3
6
1
4
1
2
3
1
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Zájem o vznik informa ního centra a místa pro podporu podnikatel9 v obci
Odpov
Po et %
Ano
9
60
Ne
6
40
Zájem o vznik informa$ního centra

Ne
40%
Ano
60%

Celkové hodnocení správy obce Bohuslavice
Odpov
Výborná
Dobrá
Vyhovující
Špatná

Po et
1
11
3
1

%
6
69
19
6

Hodnocení obce jako místo pro podnikání
Odpov
Výborné
Dobré
Vyhovující
Špatné

Po et
0
7
5
3

%
0
47
33
20

D7kujeme všem respondent9m za laskavé poskytnutí údaj9 a vyjád%ení názor9.
V7%íme, že výsledky dotazníkového šet%ení pomohou ke správnému posouzení
nedostatk9 a pot%eb obce, a tím umožní plánování jejího dalšího rozvoje.
Zpracovala: Ing. Kate ina Kasparová
Bohuslavice, 2007
Statistické zjiš,ování – vzd&lávání dosp&lých
Obecní ú ad v Bohuslavicích obdržel dne 2.1.2008 informaci z Teského statistického
ú adu, pobo$ky v Ostrav , že naše obec byla vybrána pro výb rové šet ení o vzd lávání
dosp lých. Smyslem šet ení je získávat reprezentativní údaje o dalším vzd lávání dosp lých.
V období od 7.1. do 22.2. 2008 navštíví 18 vybraných domácností v naší obci a to na
ulicích Družstevní, Bolatická, Opavská, Poštovní a Školní tazatelka TSÚ paní Týcová, která
na základ rozhovoru s osobami narozenými v letech 1943 až 1982 vyplní dotazník. Získané
údaje a data budou d*sledn chrán na podle p ísných požadavk* zákona $. 89/1995 Sb., o
státní statistické služb a podle zákona $. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj*.
Prosíme spoluob$any, kte í budou vybráni pro toto statistické zjiš7ování, o sou$innost.
D kujeme.
Ing. Kurt Kocián
Zrušení léka ské pohotovosti v Hlu ín&.
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Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje zrušilo z d*vodu malého využití pacienty a
velkých provozních náklad* k 31. 12. 2007 léka skou pohotovost v Hlu$ín . V p ípad
naléhavé pot eby léka ského ošet ení tak budeme muset vyhledat léka skou pohotovost ve
Slezské nemocnici v Opav (tel. $íslo 553 766 111). Rychlá záchranná služba (tel. $íslo 155)
z*stává nadále nezm n na se stanovišti v Hlu$ín a v Dolním Benešov - Záb ehu
Ing. Kurt Kocián

Konec kontrol na hranicích
Pátek 21. 12. 2007 je významným mezníkem v d jinách Teské republiky i našeho
regionu Hlu$ínska. V tento den skon$ily veškeré kontroly na hrani$ních p echodech $eské
republiky. Hranice bude možné p ekra$ovat i mimo sou$asné hrani$ní p echody a bez
$asového omezení. P istoupením k Schengenu p ibude na hranicích ke stávajícím 3
p echod*m s Polskem 12 míst, kterými m*žeme projížd t do Polska. I tento po$et však není
kone$ný a do budoucna bude rozší en
.
Šilhe%ovice
auta do 3,5 t
sm r Chalupki
HaO
auta do 3,5 t
sm r Zabelkov
auta do 3,5 t
sm r Krzyžanowice
PíšO
auta do 3,5 t
sm r Owsiszce, Krzyžanowice
pro cyklisty
sm r Boleslav, Ratiborz
Chuchelná
auta do 3,5 t
sm r Krzanowice, Ratiborz
pro cyklisty
sm r Burucin
Strahovice
osobní auta
sm r Krzanowice, Ratiborz
Rohov
pro cyklisty
sm r Krzanowice
pro cyklisty
sm r Šciborzyce Wielkie
Sudice
auta do 20 t
sm r Ratiborz
T%ebom
osobní auta
sm r sm r Kietrz
pro cyklisty
sm r Pietrowice Wielkie
Hn7vošice
auta do 3,5 t
sm r Šciborzyce Wielkie
Old%išov
pro cyklisty
sm r Pilszcz
Mapu s p echody p es Hranice regionu Hlu$ínska naleznete na internetových stránkách
Sdružení obcí Hlu$ínska www.hlucinsko.eu a další informace o Schengenu na internetových
stránkách www.mvcr.cz/schengen.
Ing. Kurt Kocián
Organizace v obci
ZŠ a MŠ Bohuslavice
MEZIŠKOLNÍ (MEZINÁRODNÍ) TURNAJ V ŠACHU PÍŠY 12.12.2007
Poslední p ípravou pro naše mladé šachisty se stal, p ed okresním p eborem v šachu,
meziškolní mezinárodní turnaj v Píšti. V prostorách základní školy se ve st edu 12. prosince
utkali milovníci královské hry ze školy v Tworkov (Polsko), ze ZŠ Píš7 a naše žákyn a
žáci. Celkem dvacet p t d v$at a chlapc* hrálo ve dvou kategoriích švýcarským systémem
na sedm kol.
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Naši reprezentanti si vedli nejlépe a v kone$ném po adí obsadili místa pro vít ze ve
všech kategoriích. V sout ži 1. až 5. t íd zvít zil Š.OSTÁREK (V.t .), druhé místo obsadil
V.MIKKA (IV.t .), $tvrtý skon$il J.KUBÍK (VI.t .). A.PUDICHOVÁ (V.t .) byla nejlepší
mezi d v$aty. Ve druhé kategorii 6. – 9. t ídy si zcela jednozna$n vybojoval první místo
T.KRIEBEL (VI.t .), t etí se umístil V.BENEK (VIII.t .) a D.JANECKÝ (VIII.t .) obsadil
desáté místo.
Všichni výborn reprezentovali naši školu a zaslouží pochvalu!
OKRESNÍ FINÁLE PREBORU ŠKOL V ŠACHU OKRESU OPAVA
DOLNÍ BENEŠOV 14.12.2007
Ani v letošním ro$níku okresního finále v šachu naši šachisté neud lali škole ostudu.
Znovu pat ili mezi nejlepší a to by výsledky byly ješt lepší, kdyby onemocn ní nezabránilo
F.VITÁSKOVI (IV.t .), J.KUKEROVÉ a P.PRCHALOVI (VI.t .) se sout že ú$astnit.
V kategorii B ( 6. – 9. t .) našemu družstvu scházely dva body k postupovému místu.
V sout ži dvanácti družstev, hrané švýcarským systémem na sedm kol, zvít zilo družstvo
Gymnázia Hlu$ín. Neoficiáln nejlepším hrá$em se stal T.KRIEBEL, který dosáhl plného
bodového zisku na první šachovnici.
Po adí:
1. GYMNÁZIUM HLUTÍN
24 bod*
2. ZŠ KRAVA^E VE SLEZSKU 18,5 bodu
3. ZŠ DOLNÍ BENEŠOV
17 bod*
4. ZŠ BOHUSLAVICE
15 bod*
(T. KRIEBEL (VI.t .) - 7 b, D. JANECKÝ (VIII.t .) - 0 b.
R. MIKKA (VI.t .)
- 2 b. V. BENEK (VIII.t .) - 6 b.)
Ješt lépe se da ilo družstvu v kategorii A (1. – 5.t .). Dev t družstev hrálo stejným
systémem jako starší žáci a v kone$ném po adí druhé místo našeho týmu znamená postup do
krajského kola.
Kone$ná tabulka: 1.
2.
3.
4.

ZŠ OPAVA, OTICKÁ
ZŠ BOHUSLAVICE
ZŠ DOLNÍ BENEŠOV
ZŠ a MŠ BOLATICE

21 bod*
20 bod*
19,5 bodu
18 bod*

( Š.OSTÁREK (V.t .)
- 4 b. A.PUDICHOVÁ (V.t .) - 3 b.
J.KUBÍK (IV.t .)
- 6 b. V.MIKKA (IV.t .)
- 7 b.)
Všichni reprezentanti naší školy odvedli maximální výkony a za p ípravu v šachovém
kroužku a snahu a bojovnost v sout žích zaslouží pochvalu a pod kování!
FLORBAL - OKRSKOVÉ KOLO
V kalendá i sout ží pro školní rok bývá pravideln za$átek prosince v nován sout žím
ve florbalu. Okrsková kola chlapc* se konala v pond lí 3. prosince. Naše družstvo jelo
odehrát utkání do t locvi$ny ZŠ Kobe ice, která je pro florbalové zápasy, stejn jako naše
t locvi$na, rozm rov nevyhovující. To se na úrovni hry projeví.
Naše mužstvo ve složení: branká – P.Prchala (VII.t .), hrá$i v poli – R.Kocur, O.Poslední,
R.Poštulka (IX.t .), V.Benek, R.Sýkora (VIII.t .), P.Cigán, P.Lap$ík, M.Miketa (VI.t .),
Š.Ostárek (V.t .),obsadilo po t ech porážkách poslední $tvrté místo ve skupin .
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Po adí:

1. ZŠ Kobe ice
6 bod*
2. ZŠ Chuchelná
4 body
3. ZŠ Št pánkovice 2 body
4. ZŠ Bohuslavice 0 bod*
Mladší žáci získali zkušenosti, které využijí v dalších turnajích a starší žáci se snažili,
bojovali, ale soupe i byli lepší. Všichni zaslouží pod kování za reprezentaci školy!
Mgr.A.Hampel, u$itel
Klub rodi 9

Nejprve bychom Vám všem cht li pop át do nového roku zdraví, št stí, lásku, hodn
d tí a dobrou spolupráci s Klubem rodi$*.
M síc leden bude ve znamení plesového radování. Klub rodi$* pro Vás p ipravil ples,
který se bude konat dne 25.1. 2008 od 20,00 v sále KD. O skv lou náladu se postará skupina
POHODA. Teplé ve$e e, míchané nápoje a bohatá tombola jsou samoz ejmostí. P edprodej
vstupenek bude ve škole a u paní Kone$né.
A hned se pustíme i do plesu, který si musí užít naše d ti! Ten se uskute$ní dne 27.1.
2008 od 15 hodin. Bohaté ob$erstvení, tombola na vstupenky i d tská tombola jsou zajišt ny.
Prosíme rodi$e, aby zapojili d ti do vymýšlení masek, protože sout ž o nejvíce masek ve
t íd je sou$ástí celého odpoledne. T šíme se na Vaši ú$ast.
Petra Kone$ná
SK Bohuslavice
V prosinci již nastal $as bilancování, odpo$inku, regenerace a hlavn nabírání sil do
p íštího sportovního zápolení v roce 2008.
V sobotu 15. prosince se uskute$nila volební valná hromada. Hlavním bodem
programu byla volba nového výkonného výboru našeho sportovního klubu. Nový výkonný
výbor byl zvolen ve stejném devíti$lenném složení jako odstupující. Dále prob hlo
zhodnocení uplynulého roku, a to jak z hlediska sportovního, tak i spole$enského a
ekonomického. Prob hla vcelku vzrušená debata ohledn hracího dne obou mužstev muž*.
Výkonný výbor rozhodl o zm n , kdy „A“ mužstvo bude na ja e hrát svá domácí utkání
v sobotu a „B“ mužstvo v ned li. Je pro to n kolik zásadních d*vod*: možnost uvolLování
hrá$* pro „B“ mužstvo tak, aby i náhradníci m li zápasovou zát ž, kvalita hrací plochy po
$ty ech odehraných utkáních, pot eba delší p estávky p ed utkáním, problémy s rozhod$ími,
resp. s jejich st ídáním po utkání dorostu v jedné kabin a v neposlední ad možnost
shlédnout zápas našeho p íštího soupe e v Krava ích v ned li (hrajeme vždy se soupe em po
Krava ích). Po skon$ení jarní $ásti sezóny to samoz ejm vyhodnotíme a podle nabytých
zkušenostech se rozhodneme, jak v této v ci dále. Byla také zvolena nová kontrolní komise a
jejím p edsedou p. Josef Miketta.
Na první ustavující sch*zi nového výkonného výboru dne 19. prosince prob hla volba
funkcí daných stanovami klubu, která dopadla následovn : p edsedou klubu byl zvolen Ing.
Ond ej Mokrý, tajemníkem Arnošt Štefek a pokladníkem Petr Klíš7.
Na druhý svátek váno$ní prob hl tradi$ní turnaj v nohejbale.
V sobotu 29. prosince prob hl rovn ž tradi$ní turnaj ve stolním tenisu v t locvi$n
základní školy. Zú$astnilo se ho 17 borc* ve velkém v kovém rozp tí: od školáka Patrika
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Klose až po seniora p. Josefa Nováka, který snad ješt nevynechal žádný ro$ník. Bohužel se
nemohl zú$astnit ze zdravotních d*vod* nej$ast jší vít z turnaje Rudolf Štefek a po zran ní
p i nohejbalu ani Radim Buhla. I tak ale pat il tento ro$ník mezi nejlépe obsazený. Hrá$i byli
rozd leni do dvou skupin a utkali se systémem každý s každým. Nejlepší $ty i z každé
skupiny pak postoupili do vy azovacích boj*. Vít zství nakonec obhájil Ji í Machá$ek
z Píšt , druhý skon$il Tomáš Van k z Krnova, t etí Vilém Kocián a $tvrtý Daniel Buhla.
Od úterý 8. ledna již za$íná p íprava na jarní $ást sezóny. Tréninky budou vždy v úterý
od 18:00 na h išti (výb hy do terénu), ve st edu od 20:00 v hale s um lou trávou v Hlu$ín a
od 19:00 v hale na h išti v Dolním Benešov . V ned li pak vždy odehrajeme (s jednou
výjimkou – SFC Opava) p ípravný zápas na um lé tráv v Krava ích. Cht l bych touto
cestou pozvat všechny hrá$e „B“ mužstva k ú$asti na tréninkových jednotkách „A“ mužstva.
Využijte, myslím si kvalitní, tréninkové podmínky. Budete vítáni.
Záv rem bych cht l všem spoluob$an*m pop át vše nejlepší do nového roku 2008 a
hodn p kných sportovních zážitk*.
Ing. Ond ej Mokrý
Váno ní turnaj v nohejbalu o ima ú astníka
Tradi$n na Št pána se uskute$nil turnaj v nohejbalu, který se již po 14. konal jako
„Memoriál Jana Kotzura“. Letošní turnaj m l bohužel n kolik „nej“. Byl nejkratší s nejmenší
ú$astí ve své bezmála 30-ti leté historii. Jelikož p išlo jen 8 vyznava$* tohoto krásného
sportu, bylo rozhodnuto hrát tzv. „dvojky“. Losováním z klobouku vznikly 4 dvojice a hrálo
se na dva vít zné sety. B hem turnaje došlo bohužel ke zran ní Radima Buhly, v me, že se
nejedná o nic vážného. Pr*b h byl velice vyrovnaný a p i rovnosti bod* u t í družstev o
vít zi rozhodovaly rozdíly set*. Vít zem se stala dvojice Jan Stava , Radim Buhla, 2 místo
pat í dvojici Tomáš Zatyko, Josef Buhla, t etí skon$ili Jan Sto$ek s Tomášem Tápem a na
$tvrtém míst se umístili Josef Hurný a Petr Ka$ma .
B hem turnaje nám bylo vy$ítáno, že akce je málo propagovaná, že se neobjevila na
internetových stránkách SK apod. Byly ale doby, kdy byl turnaj p ístupný až od 30-ti let, aby
se do ve$era v*bec dohrál, a to tuším internet ješt nebyl. Spíš by se hodilo r$ení „kdo chcehledá zp*soby, kdo nechce-hledá d*vody“, což se bohužel hodí i na jiné akce, po ádané
v naší obci. Pokud chceme zachránit tento turnaj do budoucna, uvažujeme o otev eném
turnaji. V praxi to znamená, že pozveme zájemce z okolních obcí. Snad se tato myšlenka
uchytí a turnaj bude mít d*stojný pr*b h. Zrušit totiž turnaj s takovou tradicí by bylo velice
jednoduché. Jako p íklad m*žu uvést nap . „Bohuslavickou 15“. Co se jednou p eruší, už se
t žko obnovuje. A jelikož jsem $lenem místního p veckého sboru, v ím, že letošní neú$ast
na setkání chrámových sbor* byla politováníhodná událost, která se našemu sboru stane
maximáln jednou za 10 let.
Jan Sto$ek
Nabídka na využití volného asu d7tí:
SK Bohuslavice po ádá nábor žák* ro$ník narození 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99 trénink
probíhá od 5. února každé úterý a $tvrtek od 17 hod. v t locvi$n ZŠ Bohuslavice .
Informace Vám rádi poskytnou trené i p. Halfar tel. 602 592540 a p. Janoš tel. 736 627224 .
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Petr Janoš

HC Buldoci Bohuslavice
4ádky z ledního hokeje
Naši hokejisté odehráli v prosinci $ty i utkání 5. ro$níku AHL – Amatérské hokejové
ligy.
Nejprve v sobotu 1.12. remizovali ve vyrovnaném utkání s týmem HC STK 3:3,
následn si v ned li 9.12. p ipsali na své konto p esv d$ivé vít zství 10:3 proti poslednímu
týmu sout že, Št pánkovicím.
V sobotu 15.12. odehráli naši hokejisté utkání proti HC Mexiko. Soupe zahájil
st etnutí pouze se 6 hrá$i v poli a po zran ní jednoho z t chto hrá$* ve 12. minut utkání
došlo k poklesu po$tu soupe ových hrá$* pod povolenou mez. Utkání tedy naši hokejisté
vyhráli 5:0 kontuma$n .
Poslední zápas v tomto kalendá ním roce odehráli hokejisté v sobotu 22.12. proti HC
Tas. Zápas za$al lépe soupe , když se ujal vedení 0:1, ale do konce první t etiny naši
hokejisté stav oto$ili na 4:1. Ve druhé t etin náskok ješt zvýšili a na kone$né výh e nic
nezm nila ani poslední t etina, kterou vyhrál soupe 0:1. Utkání vyhráli hokejisté 7:4.
V pr*b žné tabulce sout že jsou zatím naši hokejisté na výborném 2. míst .
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
HC Buldoci Bohuslavice – HC Št pánkovice
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
HC Buldoci Bohuslavice – HC Tas
Tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Bohuslavice
3. HC Bolatice
4. HC STK
5. HC Horní Lhota
6. HC Tas Man$aft
7. HC Mexiko
8. HC Derby Kouty
9. HC Záb eh
10. HC Isotra
11. HC Monaco Kouty
12. HC Št pánkovice

3:3
10:3
5:0 kontumace
7:4

15 12 2 1 152:47
16 12 2 2 81:41
16 10 4 2 93:64
15 9 3 3 90:62
17 8 4 5 74:65
17 9 1 7 103:65
16 6 1 9 59:95
16 3 5 8 49:77
16 5 1 10 58:90
16 4 1 11 61:117
16 3 3 10 36:70
16 1 1 14 53:116

26
26
24
21
20
19
13
11
11
9
9
3

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v lednu:
So 5.1.2007 17:15
Tt 10.1.2008 19:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco
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So 19.1.2008 17:15
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
Út 29.1.2008 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
Út 5.2.2008 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky, kanadské bodování sout že a rozpis
všech utkání naleznete na internetové adrese:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Ji í Kocián
Karetní turnaj
Dne 26.12.2007 prob hl v restauraci CENTRUM p. Zají$ka tradi$ní Váno$ní turnaj v
kartách - hrálo se "66". Zú$astnilo se 15 hrá$*, chyb l loLský vít z Roman Kichner. Po 8
odehraných kolech, kdy se hrá$i p edhán li v peprných výrocích a n kdy až fatalních
chybách, se do finále probojovali Stuchlík Václav, Kocur Petr a Pchálek Miroslav, na kterém
se délka turnaje zna$n podepsala. Vít zem a tím i p eborníkem obce pro rok 2007 se stal
Stuchlík Václav (SION), na 2. míst se umístil Kocur Petr a 3. skon$il Pchálek Miroslav.
Vít z obdržel putovní pohár a všichni další ú$astnici hodnotné ceny. Záv rem bych cht l
pozvat další p íznivce této hry na p íští ro$ník oblíbeným pozdravem NEKECEJ A DÁVEJ.
Martin Ku$era
Sbor dobrovolných hasi 5
Sbor dobrovolných hasi$* v Bohuslavicích p eje všem svým $len*m a ob$an*m vše
nejlepší, hodn št stí, zdraví a spokojenosti v osobním život v roce 2008.
Výbor SDH v Bohuslavicích zve $leny SDH dne 12.1.2008 v 16.00 hodin na výro$ní
valnou hromadu, která se bude konat v areálu hasi$ské zbrojnice. Tlenské pr*kazy a
p ísp vky s sebou.
Sbor dobrovolných hasi$* v Bohuslavicích tímto zve spoluob$any a další zájemce dne
2.2.2008 ve 20.00 hodin do kulturního domu na tradi$ní ples s pochováním basy. P edprodej
vstupenek je od 2.1.2008 u paní Anežky Šebestíkové v prodejn ESO, ve ve$erních hodinách
u ní doma na ul. Polní. Vstupenky je možno objednat i na tel. $. 723523732.
Robert Lasák, starosta SDH
Kultura
Ohlédnutí za Váno ním jarmarkem
Pod kování a ocen ní pat í všem, kte í se podíleli na jeho p íprav a pr*b hu. Nejvíce
však chci pod kovat perníká kám a perníká *m, kte í vyhov li výzv a podíleli se na tom, že
uprost ed sálu vyrostla váno$ní, voLavá, v bílém od ná perníková vesnice. Po$et chaloupek,
stavení a kostel* p ed$il všechna o$ekávání a to je velká výzva pro p íští rok.
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Chceme uskute$nit sch*zku, na které bychom si p edali informace a praktické rady k pe$ení
a zdobení perník*. V$as Vás budeme informovat ve Zpravodaji.
Mgr. Lucie Hamplová
Plesová sezóna 2008
Pátek
Sobota
Sobota
Ned le
Pátek
Ned le
Sobota

4. 1. 2008
12. 1. 2008
19. 1. 2008
20. 1. 2008
25. 1. 2008
27. 1. 2008
2. 2. 2008

Bohuslavický O íšek
Myslivecké sdružení
Spolek zahrádká *
Maškarní ples MŠ
Klub rodi$* ZŠ a MŠ
Maškarní ples ZŠ
Ples hasi$* s pochováním basy

V nastávající plesové sezón se obracím jménem organizátor* na vás hosty a
návšt vníky ples* se žádostí o zm nu zažitých zvyklostí. Využijte bohaté nabídky
ob$erstvení, které pro vás každoro$n p ipravují po adatelé a nep inášejte na plesy jídlo a
pití. Po ádání ples* s sebou p ináší nemalé náklady, které je nutné z výnos* ze vstupného a
prodeje ob$erstvení uhradit. Zisk z po ádaných akcí využijí po adatelé pro p ípravu dalších
kulturních akcí pro vás. V p ípad , že nebudou po adatelé ziskoví, ztratí motivaci, p estanou
kulturní akce po ádat a budeme si st žovat, že se u nás v obci nic ned je.
Ing. Kurt Kocián
„Tane ní pro starší a …“
V n kolika posledních letech vzrostl mezi lidmi zájem o spole$enský tanec. Do
tane$ních už nechodí pouze …náctiletí, ale také ti, kte í již své tane$ní dovednosti trošku
zapomn li a cht jí je obnovit. Nemalou mírou k tomu p isp la také televize, kde nám své
tane$ní um ní a krásu tance p edvád jí naše známé osobnosti s profesionálními tane$níky.
Tane$ní pro partnerské páry byly v loLském roce po ádány v blízkých obcích a m stech.
Rádi bychom podobný kurz uspo ádali také v Bohuslavicích, v našem kulturním dom .
Tane$ní by po ádala kulturní komise obce pro zájemce z naší vesnice a okolí bez rozdílu
v ku a znalosti tance. Zahájení kurzu je plánováno na zá í. Jednotlivé lekce by byly vždy ve
st edu ve$er. Celkem by se jednalo o deset lekcí a záv re$nou, která by byla ve druhé
polovin listopadu. P edb žná cena na jeden pár je 1500,- K$. Tane$ní kurz bude po ádán p i
minimálním po$tu 25 p ihlášených pár*. Další informace a závaznou p ihlášku obdržíte do
konce února 2008 na Obecním ú ad v Bohuslavicích.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta obce

Sterilovaná jídla ve skle - sd&lení
Firma TOP-KAUF, s.r.o. sd luje odb ratel*m sterilovaných jídel ve skle, že
od data 1.2.2008 dochází ke zvýšení ceny a to z 29,50 K$ na 32,50 K$/l jídlo.
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Karla Krupová

Spole enská kronika – naši jubilanti v lednu 2008

Laton Josef
Hruška Jan
Vašková Vlasta
Rosová Helena
Vitásková Maria
Honus Petr
Posp7chová Anežka
Mokrá Anežka
Zlotý Josef
Nev%ela Emil
Benková Anna
BizoUová Marie
Benková Anna
Kocur Ji%í
Stuchlík Josef

87 let
50 let
75 let
60 let
70 let
60 let
90 let
50 let
60 let
50 let
60 let
60 let
86 let
50 let
50 let

V m7síci lednu 2008 oslaví „Zlatou svatbu“- 50 let spole ného života,
manželé Alžb7ta a Eduard Fichnovi.
Všem jubilant9m do dalších let p%ejeme hojnost Božího požehnání, pevné
zdraví, št7stí, spokojenost
manžel9m Fichnovým pak hodn7 spole ných let.
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Informace ob an9m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.hlucinsko.tv
E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:

Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.

