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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
vrcholné
období
léta
v minulém
měsíci
nezklamalo. Srpen nás pořádně připekl, když se
skoro do konce měsíce teploty pohybovaly přes
třicet stupňů. Bohužel pokračovalo také období
s nedostatkem srážek. Teprve poslední týden
přinesl ochlazení a také něco málo deště.
V měsíci srpnu se konalo zasedání rady a
zastupitelstva obce, na kterých se vyhodnotily
práce v letošním roce. MSEM pokračovaly
s osazováním nových sloupů. Po dokončení těchto
prací proběhne instalace nového osvětlení na tyto
sloupy. Na školním hřišti byl položen nový
koberec na běžeckou dráhu. Upravilo se okolí
točny a nového dětského hřiště u Špakovského
rybníku. Pomalu pokračují práce na dočištění
potoku, ale bohužel „nejsou lidi“. Ve středu 22.
srpna došlo ke kuriózní nehodě. Pracovníci OZO
Ostrava neodhadli výšku svého vozidla a zbořili
bránu do areálu sportovního klubu.
Léto je velmi bohaté na kulturní a společenské
akce. Sotva jsme trochu vydechli po Anenských
slavnostech, byly připraveny další akce.
Bohuslavický oříšek připravil na pátek 10. srpna
letní kino s promítáním filmu Tátova volha.
V sobotu 18. 8. 2018 se konala pěší pouť do
Hrabyně.
Zahrádkáři připravili na 18. a 19. srpna
zahrádkářskou slavnost. V sobotu večer bylo
posezení s hudbou a další den tradiční odpolední
slavnost na chatě. Největší událostí byl další ročník
Strassenfestu. Letos ho pořádala část ulice Opavské
a ulice U Kovárny a Luční. Předávání klíče a
praporu proběhlo ve sportovním a pracovním
duchu. Následovala zábava ve spoustě stánků
s nezbytným bohatým občerstvením v různých
skupenstvích. Velice děkuji všem organizátorům.
Poslední den prázdnin se konal na točně táborák se
zábavou a ohňostrojem, který připravili rybáři.
V polovině srpna byly zahájeny fotbalové soutěže.

V měsíci září chceme začít s prodloužením
vodovodního řadu a zpevněním povrchu na
Kozákové a dokončit terénní úpravy na Sluneční.
Je také objednána oprava výtluků na ulici
Bolatické. V sobotu 15. září se uskuteční letošní
druhý svoz velkoobjemového odpadu.
Ve čtvrtek 27. září se uskuteční poslední zasedání
obecního zastupitelstva ve volebním období, na
programu bude mimo jiné vyhodnocení práce za
roky 2014 až 2018. Jste srdečně zváni.
Září je neodmyslitelně spjato se zahájením nového
školního roku. Žáky přivítáme v pondělí 3. 9.
v sále kulturního domu. Prvňáčci přijdou na
slavnostní zahájení se svými rodiči do sálu
obecního domu. Letos opět přivítáme dvě první
třídy. Přeju žákům bystrého ducha, učitelům
moudrost a rodičům trpělivost.
Ve čtvrtek před svátkem Sv. Václava uspořádá
Klub rodičů MŠ pro děti zábavné odpoledne
„Barevný podzim“. Akce se bude konat na
prostranství za KD od 16.00 hod. V sobotu 22. 9.
se poprvé v Bohuslavicích uskuteční hasičská
soutěž TFA. Závody proběhnou na parkovišti u
kulturního domu v Bohuslavicích od 12,00 hodin.
Přeju nám klid a pohodu do zbývajících letních dnů
a radost z plodů a barev podzimu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z jednání rady obce Bohuslavice 2018.
44. zasedání rady obce Bohuslavice, středa 15. 8. 2018 17,00.
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení a další činnosti. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 a č. 5/2018.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska 2018-2022.
Žádost o zdůvodnění změn a odpověď starosty obce.
Upozornění na povinnost podávání informací o střetu zájmu.
Návrh na pořízení změny Územního plánu Bohuslavice č. 1.
Návrh na pojmenování ulice Kozáková.
Hospodaření a plnění rozpočtu za I-VII/2018. Výběr daní za I-VII/2018.
Informace o majetku, opravách a investičních akcích: Komunikace Kozmická 1 061 467,- s DPH,
Sluneční 692 032,57 s DPH, Polní I + II 90 506,- + 188 158,- = 278 663,- s DPH dokončeno,
převzato. Výměna veřejného osvětlení se realizuje.
Informace o vyhotovení projektové dokumentace a přípravě stavebního povolení na akce: Polní
cesty Bohuslavice, Bezpečnost v obci Bohuslavice (semafory), Oprava břehů potoka.
Parcely a pozemky:
Informaci o ÚZSVM o ceně pozemku u KD.
Schválila:
Uhrazení nákladů za pronájem elektrogenerátoru na Anenské slavnosti ve výši 12 224,60 Kč.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu.
Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu a poskytování služeb s firmou Develop.
Žádost o vybudování přípojky na vodovodní řád obce Bohuslavice.
Žádost o pronájem sklepů v domě č. p. 235.
Smlouva o poskytování služeb nebo prací mezi obcí Bohuslavice a HZS.
Program 26. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Finanční dar SDH Bohuslavice ve výši 3500,- na ubytování v rámci krajské soutěže Hlučínské ligy
mládeže v Holčovicích.
Dodatek č. 1 k SOD Oprava MK v obci Bohuslavice (ul. Kozmická).
Dodatek č. 1 k SOD Povrch ulice Sluneční, Bohuslavice.
Dodatek č. 1 k SOD Obnova veřejného osvětlení.
Neschválila:
Žádost o zkrácení provozní doby hřbitova.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 30. 8. 2018 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního
domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Robert Lasák, Ing. Ondřej Mokrý konstatuje,
že na dnešním 26. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního zastupitelstva.
Omluveni: Leo Vitásek, Lukáš Pašek, Petr Kubík
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni MVDr. Martin Ostárek a Radek Kotzur.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Jana Janošová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 26/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Roberta Lasáka a Ing. Ondřeje Mokrého za členy návrhové komise,
MVDr. Martina Ostárka a Radka Kotzura za ověřovatele zápisu a Janu Janošovou jako
zapisovatelku z 26. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 26/1 b) schválilo:
Program 26. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 26/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – VII. 2018. Celkové příjmy za 01-07/2018 činily 19 579 659,22
Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 405 374,67 Kč, zůstatek z roku 2017 ve
výši 3 281 742,22 Kč a splátka úvěru ve výši – 500 000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za
01-7/2018 činily 22 766 776,11 Kč. Celkové výdaje za 01-07/2018 činily 12 656 518,01 Kč.
Peněžní zůstatek k 31. 7. 2018 byl ve výši 10 110 258,10 Kč z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 8 326 927,87 Kč a na účtu u ČNB 1 783 330,23 Kč.
usnesením č. 26/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2018 bez výhrad.
usnesením č. 26/1 e) schválilo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Bohuslavice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018. Zrušovací.
usnesením č. 26/1 f) schválilo:
Žádost o změnu ÚP č. 1 podanou xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Žádost o změnu ÚP č. 1 podanou xxxxxxxxxxxxxxxxx.
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usnesením č. 26/1 g) schválilo:
Schválení názvu místní komunikace Kozáková na pozemcích p. č. 2357, části pozemku p. č, 2356/1,
pozemku na p. č. 1701/9 a p. č. 1701/10 vše v k.ú. Bohuslavice u Hlučína.
usnesením č. 26/1 h) schválilo:
Vypsání výběrového řízení na nákup svozového automobilu. Výběrovou komisi ve složení Petr
Herudek, Mgr. Pavel Dominik, Robert Lasák. Pověřuje starostu podpisem smlouvy s dodavatelem.
usnesením č. 26/1 i) schvaluje:
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska 2018-2022.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 17/2 a Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 17/2 b Informaci o příjmu daní za období 01–07/2018.
č. 17/2 c Aktuální informace o ukončených, probíhajících a plánovaných pracích: dětské hřiště u
Špakovského rybníku, běžecká dráha ve škole, ulice Kozmická, Sluneční.
č. 17/2 d Informace o výměně sloupů NN a výměně světel v části obce.
č. 17/2 e Projekt „Bezpečnost v obci Bohuslavice“.
č. 17/2 f Připravenou dokumentaci na akci „Oprava potoku“.
č. 17/2 g Projektová dokumentace na akci „Polní cesty“.
č. 17/2 h Informaci o parcele Špakovského rybníku.
č. 17/2 i Informaci o pozemku p. č 576/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 17/2 j Informace o kulturních akcích.
č. 17/2 k Další informace z jednání rady obce v srpnu 2018.
Ověřovatelé usnesení:
MVDr. Martin Ostárek

Radek Kotzur

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 30. 8. 2018

Další informace
27. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 27. 9. 2018 v 18,00 v obřadní
síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obecní úřad oznamuje občanům, že firma OZO Ostrava s.r.o. bude v naší obci odebírat
velkoobjemový a nebezpečný odpad od občanů v sobotu 15. 9. 2018 v době od 8.00 do 12.00
hodin na parkovišti u kulturního domu.
Obvodní lékařka MUDr. Dagmar Řehořová oznamuje, že v době od 17. 9. – 24. 9. 2018 bude čerpat
dovolenou.
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Nový školní rok
Ve školním roce 2018/2019 bude navštěvovat ZŠ 223 žáků. Na 1. stupni 142 žáků a na 2. stupni
81 žáků. V letošním roce jsme otevřeli opět dvě 1. třídy s celkovým počtem 31 žáků.
Naši školu stále modernizujeme. Kromě toho, že máme nově vybaveny nábytkem některé třídy,
má v tomto školním roce už každá kmenová třída dataprojektor s bílou tabulí. Také odborné učebny
jsou dostatečně zařízeny. Můžeme tedy mimo klasických učebních výukových pomůcek naplno
využívat elektronické a interaktivní výukové materiály. Na školním hřišti byl položen nový povrch
na běžecké dráze.
Snažíme se ve škole vytvořit žákům příjemné a kulturní prostředí a věříme, že i žáci se budou
chovat ke všemu zařízení s úctou.
Mrzí nás, že během prázdnin využívali prostor mezi budovami na školní zahradě nevychovaní
návštěvníci, kteří za sebou nechali nehorázný nepořádek!! Tento prostor není určen k soukromým
posezením s alkoholem a cigaretami!!
Věřím, že se školní rok rozběhne bez problémů, přeji rodičům pevné nervy a dětem úspěch a
hlavně radost z učení. Další informace o plánovaných akcích školy a organizaci výuky se dozvíte
prostřednictvím emailu či webových stránek školy.
Organizace tříd:

Bez třídnictví:

Třída

Počet
žáků

Třídní učitel

1.A

16

Mgr. Lenka Lasáková

1.B

15

Mgr. Michaela Kristová

2.A

17

Mgr. Zdeňka Birtková

2.B

18

Mgr. Pavla Riedlová

3.

27

Mgr. Monika Valachová

4.

23

Mgr. Irena Václavková

5.

26

Mgr. Martina Radošovská

6.

24

Mgr. Nikola Jarošová

7.

25

Mgr. Karla Poštulková

8.

20

Mgr. Dagmar Fojtíková

9.

12

Mgr. Šárka Kupková

Mgr. Marie Kotzurová (AJ), Bc. Lenka Sonková (NJ, AP), Bc. Tomáš Hromčík (MA, FY, INF),
Barbora Stuchlíková (AP), Bc. Eva Szulová (VV)
Výchovná poradkyně, metodička prevence: Mgr. Andrea Kupková
Vychovatelky ŠD: Karin Herudková, Mgr. Margita Konečná
Zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Balcar
Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Prchalová
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Kurzy anglického jazyka na obecním úřadě
V novém školním roce budou už 6. rokem pokračovat kurzy AJ pro dospělé. Oba kurzy jsou
zaměřeny především na rozvoj komunikace, tedy mluvení, porozumění slyšenému projevu a
čtenému textu. Maximální počet účastníků v obou kurzech je 8.
1. Pondělní kurz pro pokročilé (úroveň B2). V kurzu se učíme podle učebnice English File
Intermediate Plus 3rd Edition. Tento kurz navštěvovalo v loňském školním roce 8 účastníků.
Kurz bude probíhat v době 17.30 – 19.00. Začíná v pondělí 17. září, bude mít 32
vyučovacích hodin v délce 90 minut, výuka skončí 27. května 2019. Červen ponecháváme
pro případné náhrady hodin. Cena kurzu, kalkulovaná pro 8 účastníků, je 2.700,- Kč
s DPH.
2. Úterní kurz pro mírně pokročilé (úroveň A2). V kurzu se učíme podle učebnice English
File Pre-Intermediate 3rd Edition. Tento kurz navštěvovalo v loňském školním roce po
domluvě 9 účastníků.
Kurz bude probíhat v době 17.00 – 18.30. Začíná v úterý 18. září, bude mít 33 vyučovacích
hodin v délce 90 minut, výuka skončí 28. května 2019. Červen ponecháváme pro případné
náhrady hodin. Cena kurzu, kalkulovaná pro stávající počet 9 účastníků, je 2.500,- Kč
s DPH.
Všichni účastníci obou kurzů měli v červnu zájem pokračovat i nadále, proto v nich momentálně
nejsou volná místa, ledaže by si to někdo přes prázdniny rozmyslel.
Případní náhradníci kontaktujte prosím obecní úřad, a to p. Marii Mikovou na adrese:
marie.mikova@bohuslavice.eu. Pokud si nejste jistí svou úrovní, můžete se přijít podívat na první
lekci a domluvit se.
Cena kurzu se může proporcionálně zvýšit či snížit podle konečného počtu účastníků (stejně jako
loni). Proto prosím neplaťte předem, částka bude uhrazena na úvodní lekci, popř. do konce září.
Tyto informace stejně jako informace o praxi lektorky jsou vyvěšeny i na webových stránkách obce.
Marie Kotzurová, lektorka

Mateřská škola
Hola, hola, škola volá….
Školní rok jsme zahájili 3. 9. 2018.
Od září jsme prodloužily provoz od 6.30 do 16.30 hod.
Budeme mít kroužek angličtiny, flétny, plavecký a lyžařský výcvik. Více se dozvíte na třídních
schůzkách 13. 9. 2018.
Opět jsme ve čtyřech třídách. V „Rybičkách“ nás je 22 a těší se na děti Lucie N. a Veronika, ve
„Včelkách“ je nás 20 a těší se paní učitelka Lenka, u „Žabiček“ je 21 dětí s paní učitelkou Terezkou
a Zuzkou a předškoláků - „Soviček“ je 20 a paní učitelka Michaela a Lucie B.
Nesmíme zapomenout na MŠ Závada, která je součástí naší MŠ a tam je 28 dětí a těší se paní
učitelky Jana a Libuše. O stravu, zahradu a pořádek se stará paní Lucie Š., Martina a paní Marion,
v Závadě paní Lydie.
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Strassenfest 2018 - poděkování
V sobotu 25. srpna se uskutečnil již 14 ročník pouliční slavnosti - Strassenfest 2018. Organizace se
letos zhostily ulice U Kovárny, Luční a část Opavské. Mohli jsme navštívit 23 „Plätze", pobavit se,
ochutnat přichystané dobroty, či vypít něco ostřejšího. Jako každý rok jsme se zasmáli a pobavili
u zábavného programu při předávání klíče a slavnostní otevření brány.
Děkujeme touto cestou všem organizátorům, těm, kteří otevřeli své zahrady, domy a zhostili se
této nevšední akce. Dále pak Obci Bohuslavice za finanční dar, jejím zaměstnancům za pomoc při
přípravě a zajištění technického zázemí.
Velké díky patří i manželům Balarinovým, kteří nám umožnili ve své „Kuzni" vybudovat
„Muzeum". S tím souvisí poděkování také panu Romanovi Kocurovi za vypůjčení většího množství
exponátů a za doprovod kvalitní hudby. Dále také panu Pavlovi Dudovi za vypůjčení podestýlky pro
vstupní bránu.
Věříme, že se Vám u nás líbilo a byli jste s akcí spokojení, protože to je ta nejlepší odměna pro nás.
Už teď se těšíme na Strassenfest 2019.
Andrea Matýsková

Anenské slavnosti a letní kino 2018
Bohuslavický Oříšek děkuje za účast a podporu všem návštěvníkům výše uvedených letních akcí,
které pro vás již řadu let tradičně pořádáme za našim kulturním domem.
Vážíme si podpory obce a spolupráce jejich zaměstnanců při jejich zajištění.
Zvláštní poděkování si dovolujeme vyslovit Rudovi Krieblovi za neutuchající a inspirativní
aktivitu umožňující nabídnout nám divákům letního kina stále lepší a lepší kvalitu venkovní
projekce.
Těšíme se příští rok na vaši hojnou účast!
Bohuslavický Oříšek

SK Bohuslavice
Naše „A“ mužstvo zahájilo novou sezonu domácím vítězstvím nad Velkou Polomi 3 : 0. Druhé
utkání jsme bohužel nesehráli, protože k utkání v Klimkovicích nebyl dostatečný počet hráčů a
soupeř odmítnul utkání přeložit. Ve třetím zápase jsme doma smolně prohráli s Velkými Hošticemi,
když jsme inkasovali z penalty několik minut před koncem.
SK Bohuslavice – Velká Polom

3:0

Klimkovice - SK Bohuslavice

3 : 0 kontumačně

SK Bohuslavice – FK Velké Hoštice

0:1

„Béčko“ v prvním zápase porazilo rezervu Hati 6 : 1, ale ve druhém kole prohrálo v derby v Bělé 0 :
1. Třetí utkání bylo odloženo.
SK Bohuslavice „B“ - Sokol Hať „B“

6:1

Sokol Bělá - SK Bohuslavice „B“

1:0

Dorostenci letos startují v okresním přeboru jako sdružené družstvo s Hatí pod hlavičkou
Bohuslavic. Domácí utkání budou sehrána na hřišti v Bohuslavicích i v Hati.

Stránka | 9

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 309

Inzerce

Září 2018

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 309

Září 2018

Stránka | 10

Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – září 2018
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

ST

5.9.2018

18:00 Za Horsta Newrzellu, dva syny, + příbuzné a živou rodinu

PÁ

7.9.2018

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
7:00 Za + Marii Liškovou k nedožitým 70 letům

SO

NE

Svátek Narození Panny 9:30 Svatba: Roman Poštulka a Dorota Bednarska
8.9.2018 Marie
11:00 Svatba: Mario Lasak a Radka Gaidová

9.9.2018 23. neděle v mezidobí

6:45 Za Jiřího Češlu k nedožitým 60. narozeninám a za živou
a + rodinu
9:30 Na poděkování Bohu a Panně Marii u příležitosti 70 let
života, 30 a 10 let společného života a za živou rodinu

ST

12.9.2018

18:00 Za Annu Rýparovou, manžela, + rodiče a příbuzné z obou
stran a za živou rodinu

PÁ

14.9.2018

Svátek Povýšení svatého 18:00 Za manžele Latonovy, sourozence, rodiče z obou stran a
kříže
živé a zemřelé příbuzné

SO

7:00 Za živou a zemřelou rodinu Moslerovu
Památka Panny Marie
15.9.2018
11:00 Na poděkování za 60 let společného života s prosbou
Bolestné
o Boží požehnání pro živou rodinu

NE

16.9.2018 24. neděle v mezidobí

ST

19.9.2018

18:00 Za Josefa Buhlu a manželku s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu

PÁ

21.9.2018 Svátek sv. Matouše

18:00 Za + Rudolfa Nevřelu, + příbuzné s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

SO

22.9.2018

7:00 Za Norberta Fojtíka a rodiče z obou stran

6:45 Za Jiřího Černého a za živou a + rodinu
9:30 Na poděkování za letošní úrodu; za živé a + farníky

6:45 Za Aloise Nevřelu, rodiče a sourozence z obou stran
NE

23.9.2018 25. neděle v mezidobí

ST

26.9.2018

18:00 Za Jana Latoně, manželku a zetě s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

PÁ

28.9.2018 Slavnost sv. Václava

18:00 Za + Josefa Placka, + příbuzné s prosbou o dar zdraví a B.
požehnání pro živou rodinu

SO

29.9.2018 Svátek sv. archandělů

7:00 Za + Roberta Veverku, manželku, tři zetě a živou rodinu

9:30 Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života; za + manželku,
živé a + příbuzné

6:45 Za živé a zemřelé farníky
NE

30.9.2018 26. neděle v mezidobí

9:30 Na poděkování Bohu za 50 let života s prosbou o dar zdraví
pro celou rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci září 2018
Birtková Alena
Piskoř Radek
Moslerová Magdalena
Vlček Radek
Mašík Josef
Krupa Jan

Mokrá Ludvina
Breuer Josef
Heisigová Anna
Dominiková Růžena
Kocurová Edeltrauda
Dominik Alois

V měsíci září 2018 oslaví významné společné jubileum – diamantovou svatbu
manželé Milada a Rudolf Ostárkovi. Další společné jubileum, zlatou svatbu
oslaví manželé Liduška a Alois Buhlovi, Alžběta a Pavel Pchálkovi a Marta a
Josef Mikettovi. Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme,
jmenovaným manželským párům pak přejeme další šťastná a ve zdraví
prožitá společná léta v kruhu svých blízkých.

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
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