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Váţení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali, bohuţel aţ
v pokročilém
podzimu,
několika
krásných
slunečných dnů.
V uplynulém měsíci říjnu dominovaly dění
v naší obci dvě události. Nejvýznamnější z nich
byly volby do obecního zastupitelstva na volební
období 2010 – 2014. Na sedmi kandidátkách (šest
kandidátek sdruţení nezávislých, jedna kandidátka
KDU-ČSL) se o vaši důvěru a přízeň ucházelo
šedesát občanů, coţ je historicky nejvyšší počet.
Po sečtení všech hlasovacích lístků byl sestaven
patnáctičlenný seznam nově zvoleného obecního
zastupitelstva (viz. článek o výsledcích voleb).
V zastupitelstvu obce bude v nastávajícím období
pracovat devět členů z posledního období a šest
nově zvolených zastupitelů. Došlo tak k větší
obměně neţ u minulých voleb, po kterých byl
poměr 12:3. Stejně tak jako v končícím období,
bude v zastupitelstvu pracovat sedm ţen a osm
muţů. Jedenáct zvolených členů obecního
zastupitelstva získalo od občanů největší počet
hlasů, čtyři s niţším počtem hlasů postoupili na
základě získaného počtu mandátů pro příslušné
sdruţení. Zvolení členové zastupitelstva se navzájem představili na společné schůzce, kde sdělili své
profesní zaměření a svou představu o práci ve vedení obce, radě, výborech a komisích. Ustavující
jednání nového obecního zastupitelstva se sloţením přísahy, volbou starosty, místostarosty, členů rady,
výborů a komisí je připravováno na čtvrtek 11. 11. 2010 v 18,00 hod v obřadní síni obecního domu.
Děkuji společně s ostatními zvolenými zastupiteli všem spoluobčanům za projevenou důvěru a
přízeň. S pokorou si společně uvědomujeme, ţe jsme zvoleni a budeme pracovat co nejlépe i pro
spoluobčany, kteří nám nedali své hlasy. Práce pro obec a veřejnost není lehká a nemůţe být zaloţena
na jednotlivcích. Jeden člověk nejen v dnešním globalizovaném světě, ale i u nás ve vesnici,
neznamená nic. Bez společné týmové spolupráce na všem, co se v obci plánuje nebo realizuje,
nebudeme úspěšní. Jediná moţná cesta je zapojení co největšího počtu spoluobčanů do veřejného
ţivota. A to nejde bez vaší vstřícnosti a účasti. Blahopřeji zvoleným členům nového obecního
zastupitelstva a zejména těm novým k úspěchu ve volbách. Do nastávajícího období nám všem v obci
přeji hodně dobrých podnětů, chuti, elánu i obětavosti a trpělivosti a především dobrou vzájemnou
spolupráci, na kterou se upřímně těším. Přeji nám všem, aby se nám dařilo vytvářet co nejpříznivější
podmínky pro lepší a spokojenější ţivot v naší krásné obci Bohuslavice.
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Druhou významnou událostí
byla druţební návštěva našich
slovenských přátel ze Závaţné Poruby
v Bohuslavicích. Naši hosté v čele s p.
starostou
Pavlem
Baránim
a manţelkou
se
představili
na
společenském
večeru
krásným
programem, ve kterém se vystřídaly
děti, mládeţ i dospělí. Vedle
slovenského folklóru na špičkové
úrovni přišel na řadu i rock v podání
mládeţnické kapely. V obřadní síni
obecního domu byla instalována
výstava obrazů, lidových výšivek,
výrobků z kůţe a řezbářského umění, na kterou se zejména v neděli přišlo podívat hodně našich
spoluobčanů. Slovenskými přáteli byl velmi oceněn i program, který připravili naši spoluobčané. Při
slavnostním podepsání do pamětní knihy vystoupili v pásmu písní a básniček Mgr. Prchalová, Mgr.
Birtková, sl. Češlová a sl. Ryšová.V sobotním kulturním programu v sále kulturního domu vystoupili
děti základní školy, na které navázal Bohuslavický oříšek s „Buslavským ansáblem“ moderovaným
Mgr. Prchalovou a p. Freislerovou. Po ukončení kulturních vystoupení pokračovalo společné setkání
občanů obou spřátelených obcí společenskou zábavou s hudbou p. Barče a Prengla. V kostele
Nejsvětější Trojice v neděli dopoledne se představil v půlhodinovém vystoupení pod vedením
Mgr. Kotzurové chrámový sbor. Do programu našich přátel byla po vzájemné dohodě zařazena i
poznávací část, ve které naši hosté navštívili opravený Památník 2. svět. války v Hrabyni doplněný
výstavou o ţivotě generála Heliodora Píky, rodáka z blízké Štítiny a významného prvorepublikového
ekonoma a předsedy Československé národní banky prof. Karla Engliše, rodáka z Hrabyně. Děkuji
dětem pod vedením svých učitelů a všem našim spoluobčanům, kteří připravili pro naše hosty
z druţební obce Závaţná Poruba kulturní program, za jejich vstřícnost, ochotu a obětavost. Všem
zúčastněným se omlouvám za časové zpoţdění připraveného programu, které bylo způsobeno
opoţděným příjezdem našich hostů z důvodu neočekávaných dopravních komplikací. I přes následnou
improvizaci si naši hosté podle svých slov odvezli
ty nejlepší záţitky.
V měsíci říjnu byly i další společenské
akce. Pro děti uspořádala schola Drakiádu a Klub
rodičů Světluškový večer. Bohuslavický oříšek
oţivil po několikaleté odmlce tradici velice
úspěšných Vinobraní. Hasiči uspořádali v pořadí
druhý Jiřinkový bál a poslední víkend
zorganizoval p. Šebestík s dalšími mladými
Bohuslavické rockobití.
A co nás čeká v měsíci listopadu?
V sobotu 6. 11. uvítáme v obřadní síni obecního
domu do společenství obce dvacet malých
občánků.
V neděli 7. 11. vystoupí soubor
Vlašanky na folklórním festivalu Kolaja 2010 v Hati. V sobotu 13. 11. jsou srdečně zváni všichni
příznivci do sálu kulturního domu na divadelní představení Divotvorný hrnec. V pátek 19. 11. bude
ukončen taneční kurs pokročilých pod vedením p. Budíkové slavnostní kolonou. Následující týden
v sobotu 27. a neděli 28. 11. 2010 bude uspořádána na sále kulturního domu tradiční výstava perníků.
Na všechny vyjmenované akce vás co nejsrdečněji zvu společně s pořadateli. Vaše hojná účast je pro
ně tou nejlepší odměnou.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice

Rada obce Bohuslavice se na svém posledním 44. jednání dne 27. 10. 2010
zabývala následující problematikou:
Zahájení.
Kontrola usnesení.
Daňové příjmy 01 - 09/2010.
Výsledky hospodaření za 01 – 09/2010.
Přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti
s povodněmi na území kraje v květnu a červnu 2010 s určením pro jednotky SDH za spotřebovaný
materiál a věcné prostředky ve výši 9.700,- Kč z rozpočtu MS kraje.
6. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na náhradu ušlého výdělku členů jednotek SDH za
výjezd jednotky na výzvu povodňového orgánu HZS kraje při záchranných a likvidačních pracích
vyvolaných povodněmi v měsících květnu a červnu 2010 ve výši 6.700,- Kč.
7. Investiční výstavba – stavby:
 Poţadavky SFŢP na doplnění ţádosti o dotaci na ZŠ a MŠ Bohuslavice, zateplení fasády,
výměna oken a dveří a KD Bohuslavice, zateplení fasády, výměna oken a dveří.
 Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, vyuţití stávajících počítačů, nájemní
smlouva na pronájem místnosti pro masérské sluţby, klubovny pro Klub paličkářek, obřadní
síně, folklórní soubor Vlašanky, pro trubače MS sdruţení a Klub mládeţe.
 Oprava hřbitovní zdi, dokončení a předání díla, drobné vady a nedodělky, publicita.
 Parcela 482 Infrastruktura pro 5 RD nízká únosnost pláně pro komunikaci, úprava trasy
kanalizace vně komunikace, v letošním roce poloţení kanalizace a drenáţe, v příštím roce
ostatní sítě a podloţí komunikace. Dokončení (obrubníky, finální povrch komunikace) po
výstavbě RD.
 Komunikace U Kovárny – smlouva o budoucí smlouvě na přeloţku zařízení distribuční
soustavy (sloup nn v průjezdním profilu cesty).
 Oprava místních komunikací, reklamace.
8. Organizační věci:
 Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků městem Hlučín.
 Komplexní pozemkové úpravy – jednání sboru zástupců.
 Návrh výroků územního rozhodnutí na Fotovoltaickou elektrárnu na parcele č. 907/1 a 767/2 k.
ú. Bohuslavice u Hlučína o výkonu 40 kW.
 Zahájení vodoprávních řízení na prodlouţení vypouštění odpadních vod do vod povrchových do
31. 12. 2020.
 Veřejné projednání návrhu ÚP Bohuslavice – změna č. 5 dne 10. 12. 2010 ve 14. hod.
 Jednání obecního zastupitelstva 13. 12. 2010 (prodlouţení platnost ÚP Bohuslavice).
 Oznámení o řízení ÚP Závada – změna č.3 dne 6. 12. 2010.
 ÚP Dolní Benešov – změna č. 4 připomínky k projednávanému zadání.
 Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění
č. 1539/10 - bez závad.
 Oznámení o vyhlášení kritérií pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení.
 Vyplácení odměn členům spolků a organizací v obci za reprezentaci obce a práci v roce 2010.
 Ustavující jednání obecního zastupitelstva na období 2010 – 2014 ve čtvrtek 11. 11. 2010
v 18.0 hod.
 Diskuse.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
1.
2.
3.
4.
5.
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Provoz Obecního domu Bohuslavice
V obřadní síni Obecního domu Bohuslavice jsme 9. a 10. října přivítali návštěvu z druţební
obce Závaţná Poruba se slavnostním zapsáním do pamětní knihy. Naši přátelé se představili v obřadní
síni výstavou lidového umění. Obrazy, výrobky z kůţe, dřeva a výšivky shlédl v sobotu a neděli velký
počet našich spoluobčanů. V pátek a sobotu 15. a 16. 10 se uskutečnily v obřadní síni volby do
obecního zastupitelstva na volební období 2010 – 2014. V sobotu 22. 10. 2010 zahájili v obřadní síni
své společné setkání rodáci oslavující 55. narozeniny. Ve středu 27. 10. 2010 se uskutečnilo jednání
sborů zástupců, kteří projednávali návrh společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy na
katastru naší obce. V říjnu také zahájili svá pravidelná setkání v obřadní síni pod vedením p. Němce a
Mikety mladí lidé z Bohuslavic.
S MUDr. Řehovou jsme vyhodnotili zkušební provoz a na základě rozboru návštěvnosti jsme se
dohodli na následujících ordinačních hodinách: kaţdý třetí měsíc, t.j. leden, duben, červenec, říjen,
budou ordinační hodiny kaţdé úterý od 11 – 12 hodin. V ostatních měsících se bude ordinovat kaţdé
úterý v lichém týdnu od 11 – 12 hodin.
S MUDr. Benešovou, dětskou lékařkou, jsme se na ordinačních hodinách, vzhledem k jejímu
zaměstnaneckému poměru, dosud nedohodli. Omlouvám se za svůj výrok o odchodu do důchodu.
Špatně jsem pochopil její informaci o hledání a výchově svého zástupce. O vyuţití ordinací dalšími
lékaři budeme vést další jednání.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Oprava ohradní zdi v areálu kostela v Bohuslavicích dokončena
Předávacím protokolem ze dne 19. 10. 2010 byla převzata dokončená stavba Oprava ohradní zdi
v areálu kostela v Bohuslavicích. Stavba byla převzata s ojedinělými drobnými nedostatky, které
budou odstraněny v nejbliţších dnech.
Na stavbu byla vypracována projektová dokumentace s rozpočtovými náklady ve výši
729.290,- Kč vč. DPH. Ve veřejné soutěţi na zhotovitele předaly svou nabídku tři firmy (Josef
Stuchlík cena 801.530,80 Kč vč. DPH, fy Zamtherm, s. r. o., cena 849.523,- Kč vč. DPH, Vladimír
Horáček, cena 509.238,- Kč vč. DPH). Výběrovou komisí bylo provedeno vyhodnocení předloţených
nabídek, z něhoţ vzešla vítězně fy Vladimíra Horáčka. Pro zajištění financování stavby byla
vypracována ţádost o dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Hlučínsko z prostředků Státního
zemědělského intervenčního fondu na rozvoj venkova. Na stavbu byla získána finanční dotace ve výši
553.000,- Kč a uzavřena smlouva se specifikovanými podmínkami na její proplácení.
Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 4. 5. 2010. Průběh stavby byl průběţně
kontrolován, v týdenním intervalu byly kontrolní dny. Průběh stavby a dohodnutý harmonogram
ovlivnilo nepříznivé počasí a neočekávané vícepráce. Po odstranění původních omítek bylo zjištěno
plošné poškození zdi do větší hloubky a tím rozsáhlejší následné vyrovnání dozděním neţ bylo
předpokládáno v projektu. Tyto vícepráce si vyţádaly navýšení ceny o 76.803,- Kč vč. DPH. Dále byla
na třech místech zjištěna nedostatečná pevnost cihel, a proto musela být v těchto místech původní zeď
ubourána a vyzděna nově vč. vodorovné izolace proti vzlínající vlhkosti, ztuţujícího věnce a poloţení
tašek. Tyto vícepráce představovaly navýšení ceny o 112.346,- Kč vč. DPH. Třetí víceprací bylo
poloţení drenáţní trubky k nopové folii pro zlepšení odvodu vody a sníţení vlhkosti kamenné
základové zdi. Tyto vícepráce představovaly hodnotu 59.753,- Kč vč. DPH. Na provedené práce je
uzavřenou smlouvou zajištěna záruka v délce 5 roků. Technici Fy Hasit, jejíţ zdící a omítkové sanační
materiály byly pouţity na opravu zdi, potvrdili, ţe opravou se podařilo zastavit pokračující devastaci
ohradní zdi okolo hřbitova a podstatně zlepšit její celkový technický stav. Dobře odvedenou práci
mohli všichni spoluobčané zhodnotit při návštěvě hřbitova u příleţitosti Památky zesnulých.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy č. 5
Obec Bohuslavice vyhlašuje veřejnou výzvu k podání přihlášky na pronájem 1. NP SO 02
Hospodářská budova, skládající se z následujících místností:
101 – vstup - 3,37 m2, dlaţba, vytápěný prostor
102 – místnost - 20,66 m2, PVC, vytápěný prostor
103 – místnost - 18,35 m2, PVC, vytápěný prostor
104 – kuchyňka - 6,99 m2, PVC, vytápěný prostor, kuchyňská linka
105 – komora - 1,44 m2, PVC
106 – sprcha - 1,92 m2
107 – WC - 1,68 m2, dlaţba, vytápěný prostor
Úvazek:

Provozní hodiny - dle nabídky

Výše nájmu:

4.000,- Kč/měsíc, bez energií, které budou vzhledem ke společnému
zásobování celého objektu přepočteny podle ploch
Ţivnostenský list, specializovaná způsobilost v daném oboru
Zdravotní způsobilost, bezúhonnost

Předpoklady:
Jiné poţadavky:

Ţadatel vyplní přihlášku, která je přílohou této výzvy a doručí ji v písemné formě ţadavateli této
výzvy.
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Přihlášky je moţno podávat od 5. 11. 2010 12:00 hod do
19. 11. 2010. 12.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
nebudou do výběru zařazeny.
1. 12. 2010

Místo a způsob doručení přihlášky:
Poštou nebo osobně na podatelnu Obecního úřadu v Bohuslavicích v zalepené obálce
označené nápisem „Veřejná výzva č. 5/2010 – NEOTEVÍRAT“. Na obálce budou dále uvedeny
identifikační údaje ţadatele a adresa zadavatele této výzvy (Obec Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice).
V Bohuslavicích dne 4. 11. 2010

Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Z PŘIHLÁŠENÝCH ŢADATELŮ BUDE DLE DORUČENÝCH MATERIÁLŮ VYBRÁN TEN UCHAZEČ,
KTERÝ NABÍDNE ČINNOSTI NEBO SLUŢBY, O KTERÉ BUDE MEZI OBČANY OČEKÁVANÝ
ZÁJEM. A KTERÝ SVÝM VZDĚLÁNÍM, ODBORNÝM ZAMĚŘENÍM A PRAXÍ NEJVÍCE VYHOVUJE
VYHLÁŠENÝM PODMÍNKÁM.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Příloha výzvy č. 5/2010 k podání ţádosti o získání moţnosti pronájmu místnosti v 1. NP SO 02 Hospodářská
budova v areálu Obecního domu Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice.

PŘIHLÁŠKA
Jméno, příjmení, titul ţadatele:
Datum narození:

Státní příslušnost:

Obor/odborné zaměření:
Kontaktní údaje
Adresa trvalého pobytu:
Telefonní číslo:
Emailová adresa:
Plánovaný úvazek :
Preferované dny :

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kterékoliv

Popis vyuţití pronajímaných prostor, jiné poţadavky či poznámky ţadatele:

K podpisu smlouvy mohou být poţadovány další doklady, které budou specifikovány v rozhodnutí o výsledku
výběrového řízení.
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Výsledky voleb
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva na období
2010 – 2014.
Ve volebním seznamu bylo zapsáno celkem
Počet vydaných úředních obálek:
Počet odevzdaných úředních obálek:

1.324 voličů
833
833

Nově zvolení členové obecního zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – Občané – sdruţení nezávislých kandidátů I
1.
Robert Lasák
297 hlasů
2.
Eliška Šimoníková
170 hlasů
Volební strana č. 2 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1.
Ing. Marie Poštulková
283 hlasů
Volební strana č. 3 – Sdruţení nezávislých kandidátů II.
1.
Radek Kotzur
317 hlasů
2.
Mgr. Pavel Dominik
285 hlasů
Volební strana č. 4 – Sdruţení nezávislých kandidátů I.
1.
Ing. Kurt Kocián
450 hlasů
2.
Antonín Štefek
403 hlasů
3.
Mgr. Dagmar Fojtíková
370 hlasů
Volební strana č. 5 – Sdruţení občanů Bohuslavic
1.
MVDr. Martin Ostárek
303 hlasů
2.
Eva Ilková
222 hlasů
3.
Mgr. Gabriela Prchalová
218 hlasů
4.
Štěpánka Češlová
192 hlasů
Volební strana č. 6 – Občané – sdruţení nezávislých kandidátů II.
1.
Jan Manusch
261 hlasů
Volební strana č. 7 – Sdruţení nezávislých kandidátů III.
1.
Ing. Magdalena Birtková
401 hlasů
2.
Leo Vitásek
331 hlasů
Jména a příjmení náhradníků do OZ za jednotlivé volební strany (náhradníci nastupují do
OZ v případě uvolnění mandátu a to v pořadí, jak byli uvedeni na hlasovacím lístku):
Občané – sdruţení nezávislých kandidátů I.:
Milan Vitásek (150 hlasů), Anna Sněhotová (143 hlasů), Jindřich Fus (119 hlasů), Martin
Birtek (113 hlasů), Irena Lišková (111 hlasů), Josef Cyrus (86 hlasů).
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová:
Radek Kubík (139 hlasů), Petr Pumprla (135 hlasů), Alois Heiduk (127 hlasů), Barbara
Güntherová (91 hlasů), Iveta Theuerová (85 hlasů), Gabriela Biegonová (72 hlasů), Vojtěch
Riedel (43 hlasů).
Sdruţení nezávislých kandidátů II.
Daniel Buhla (267 hlasů), Vilém Kocián (221 hlasů), Ing. Jiří Kocián (210 hlasů), Vít Liška
(164 hlasů), Marek Vitásek (71 hlasů).
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Sdruţení nezávislých kandidátů I.
Jiří Vitásek (271 hlasů), Lukáš Pašek (268 hlasů), Günter Fuss (129 hlasů), Bc. Jindřich Kozák
(120 hlasů), Josef Stuchlík (116 hlasů).
Sdruţení občanů Bohuslavic
Bc. Andrea Matýsková (191 hlasů), Tomáš Dominik (177 hlasů), Rudolf Kriebel (141 hlasů),
Daniel Birtek (140 hlasů), Kajetán Čermák (127 hlasů), Martin Freisler (121 hlasů), Nikol
Rýparová (95 hlasů), Vladimír Horáček (93 hlasů), Vojtěch Kocur (93 hlasů), Jan Kocur (88
hlasů), Karolína Babicová (87 hlasů).
Občané – sdruţení nezávislých kandidátů II.
Aneţka Šebestíková (260 hlasů), DiS. Marcela Stuchlíková (160 hlasů), Antonín Blokša (128
hlasů), Petr Kubík (119 hlasů), Kamil Newrzella (93 hlasů), Milan Steffek (66 hlasů).
Sdruţení nezávislých kandidátů III.
Miroslav Riedel (255 hlasů), Pavel Vitásek (222 hlasů), Margit Hnilková (204 hlasů), Edita
Pudichová (105 hlasů), Bc. Jan Miketa (67 hlasů).
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Poděkování
Zvolení kandidáti do obecního zastupitelstva za sdruţení Občané-sdruţení nezávislých
kandidátu a Občané-sdruţení nezávislých kandidátu I, tímto děkují za podporu při volbě za
členy obecního zastupitelstva a slibují, ţe budou rozhodovat dle svého nejlepšího svědomí a
vědomí a ku blahu a prospěchu obce a všech občanů.
Eliška Šimoníková, Jan Manusch, Robert Lasák

Vrácení ½ poplatku za svoz popelnic za rok 2010
Tak jako v uplynulých několika letech, tak i letos uhradí obec Bohuslavice ze svého
rozpočtu ½ poplatku za svoz popelnic jednočlenným domácnostem důchodců, kteří ţijí ve
svých rodinných domcích sami. Podmínkou je, ţe občan pobírá starobní důchod nebo důchod
pro invaliditu III. stupně (dříve plný invalidní důchod) a předloţí ústřiţek sloţenky o zaplacení
poplatku za svoz popelnic pro rok 2010.
Ţádáme proto spoluobčany, kterých se vrácení poplatku za svoz popelnic pro rok 2010
týká, aby se dostavili do konce měsíce listopadu 2010 k vyřízení této záleţitosti.
Karla Krupová

Masáţe, pedikúra, manikúra, kosmetika
V měsíci listopadu byl zahájen provoz masáţí, pedikúry, manikúry, ale také i kosmetiky
v prostorách obecního domu v Bohuslavicích.
Masáţe a pedikúru bude provádět paní Irena Plačková a to vţdy ve čtvrtek dle
telefonické objednávky – tel. 737 427 223.
Kosmetiku, pedikúru, manikúru a nehtovou modeláţ (gel, akryl dle domluvy) bude
provádět paní Jana Kladivová a to vţdy ve středu dle tel. objednávky – tel. 603 702 870.
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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/.

Zájmové krouţky ZŠ Bohuslavice – školní rok 2010/2011
Název kroužku

Konání kroužku

Vedení kroužku

Keramika
Sborový zpěv I
Sborový zpěv II
Školní časopis
Příprava k přij. zkouškám z M
Internet
Příprava k přij. zkouškám z ČJ I
Příprava k přij. zkouškám z ČJ II
Cvičení z českého jazyka
Taneční
Tajemství chemie
Laboratorní práce z přírodopisu
Taneční krouţek
Vybíjená I
Vybíjená II
Florbal I
Florbal II / Fotbal II
Basketbal II / Fotbal II

Pondělí
Pondělí
Úterý
Úterý
Pondělí
Čtvrtek
Pátek
Středa
Pátek
Pátek
Pondělí
Pondělí
Čtvrtek
Pátek
Středa
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

p. Mgr. Lasáková
p. Mgr. Prchalová
p. Mgr. Prchalová
p. Mgr. Poštulková
p. Mgr. Poštulková
p. Mgr. Poštulková
p. Mgr. Prokšová
p. Mgr. Prokšová
p. Mgr. Prokšová
p. Mgr. Komárková
p. Mgr. Kupková
p. uč. Hulvová
p. Mgr. Václavková
p. Mgr. Jarošová
p. Mgr. Jarošová
p. Mgr. Pinďák
p. Mgr. Pinďák
p. Mgr. Pinďák

- 13,00 (sudé)
- 13,00 (liché)
- 13,30
- 13,45
- 7,00 (sudé)
- 7,00
- 13,45 (lichý)
- 13,45
- 13,45 (sudý)
- 14,00
- 14,00 (sudé)
- 14,00 (liché)
- 12,45
- 7,00
- 7,00
- 13,45
- 13,45
- 13,45

Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2010/2011
Středa 20. října 2010 byla celorepublikově věnována soutěţi
„Přírodovědný klokan“. Proto i u nás, v Bohuslavicích, se ţáci 8. a 9. třídy
zapojili a zasoutěţili si s jim jiţ dobře známým „klokanem“, který byl tento
den zaměřen na technické a přírodovědné vědomosti.
Soutěţ pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěţ je rozdělena do dvou kategorií – kategorie Kadet
(ţáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií) a kategorie Junior (studenti 1. a 2.
ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií), které se naše
škola neúčastnila.
Nejúspěšnějšími řešiteli kategorie Kadet se stali:
1. místo
: SÝKOROVÁ MARTINA (9. třída) – 88 bodů
: ŠTEFEK PETR (8. třída) – 88 bodů
2. místo
: MIKETA MARTIN (9. třída) – 87 bodů
3. místo
: VITÁSKOVÁ MARIE (9. třída) – 80 bodů
Vítězové naší školy si odnesli věcné ceny, diplomy, a snad
to nejcennější - pocit úspěchu z vítězství. Gratulujeme!!!
Šárka Hulvová
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
V průběhu měsíce října pokračovaly soutěţe ve fotbalu v jednotlivých kategoriích s
následujícími výsledky.

A - Muţi
Po dvou remízách v úvodu měsíce, kdy jsme měli vítězství na dosah, přišly poráţky od muţstev
z čela tabulky. Velmi důleţité body jsme šťastně získali v posledním utkání. Před posledním kolem
podzimu zaujímá naše áčko 8. místo.
Sokol Štěpánkovice - SK Bohuslavice
1 : 1 Branka: Dihel Radek
SK Bohuslavice – FK Sokol Mokré Lazce
2 : 2 Branky: Strýček Michal, vlastní
FC Bílovec - SK Bohuslavice
3 : 2 Branky: Heiduk Radim, Strýček Michal
SK Bohuslavice – FC Slavoj Bruntál
1 : 4 Branka: Dihel Radek
TJ Ludgeřovice - SK Bohuslavice
0 : 1 Branka: Sommer Zdeněk

B - Muţi
TJ Háj ve Slezsku „B“ - SK Bohuslavice
Sokol Budišovice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Sokol Sudice
Sokol Dobroslavice - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Sokol Bělá
Meteor Strahovice „B“ - SK Bohuslavice

0:3
2:4
2:1
3:2
0:3
2:1

Dorost
Hráči dorostu pokračovali se střídavými úspěchy, ale přesto se propracovali na třetí místo
tabulky.
Sokol Šilheřovice - SK Bohuslavice
4:2
TJ Moravice - SK Bohuslavice
3:3
Sokol Jakartovice - SK Bohuslavice
2:5
SK Bohuslavice – FK Darkovičky
3:2
TJ Darkovice - SK Bohuslavice
3:2

Ţáci
Na konec sezony se dočkali prvních bodů i ţáci. Přesto přezimují na posledním 9. místě tabulky.
TJ Háj ve Slezsku - SK Bohuslavice
6:0
SK Bohuslavice – TJ Sokol Hněvošice
0:0
SK Bohuslavice – TJ Darkovice
1:0
Mgr. Pavel Dominik
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Řádky z ledního hokeje
Buldokům Bohuslavice začala v září jiţ osmá sezóna AHL – Amatérské hokejové ligy. Před
sezonou došlo k rozšíření počtu účastníků soutěţe o týmy HC Hať, HC Sršni Píšť a HC AZ Pneu
Jaktař. Letošního ročníku AHL se tedy účastní celkem 16 týmů.
V září a říjnu sehráli bohuslavičtí hokejisté sedm utkání, jen z jednoho odešli poraţeni.
V průběţné tabulce soutěţe jsou Buldoci na třetím místě.

Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC AZ Pneu Jaktař
HC Buldoci Bohuslavice - HC Buly Aréna
HC Buldoci Bohuslavice - HC
HC Buldoci Bohuslavice - HC Bolatice
HC Buldoci Bohuslavice - HC Horní Lhota
HC Buldoci Bohuslavice - HC STK
HC Buldoci Bohuslavice - HC Štěpánkovice

10:4
8:2
4:3
7:2
8:3
2:7
12:3

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v listopadu:
Út
Ne
Út
Út

9. 11. 2010
14. 11. 2010
16. 11. 2010
23. 11. 2010

17:00
13:15
17:00
18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěţe a rozpis
všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/sportoviste/ahl/?season=8/
Jiří Kocián
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Albertovec je Mistrem ČR ve voltiţi a vítězem Visegrádského poháru
Náročná sezóna 2010 albertovských
voltižérek plná úspěchů i zranění probíhala
v případě juniorského družstva v duchu
snahy nominovat se na Mistrovství Evropy
do rakouské Stadl Paury. Seniorské
družstvo mělo za úkol zvyšovat úroveň a
jistotu svých sestav na českých i
mezinárodních závodech a připravovat se
tak na start na Světových jezdeckých hrách
v americkém státě Kentucky a nejmladší
skupina „D“ se snažila vyhrát co nejvíc
závodů a pomalu si zvyká na cvičení ve
cvalu. Jak jejich snahy a cíle nakonec
dopadly, uvádím dále.
Juniorské druţstvo absolvovalo svůj
první mezinárodní závod ve slovenské Šale,
kde se po povinných sestavách zaslouţeně
ocitlo na první příčce. Ve volné sestavě
došlo k pádu a tak „spadlo“ na druhé místo.
Se zraněním, ale dobře zajetá finálová
jízda, na návrat na nejvyšší příčku nestačila.
Natěšená juniorská skupina hned za 14 dní
vyrazila na dalekou cestu do německého
Krumke, kde ji čekalo další mezinárodní
klání. Perfektně připravené druţstvo
nastoupilo na svůj start, avšak pro nečistý
chod koně bylo diskvalifikováno. Zklamání
a mnoţství slziček nemusím ani popisovat.
Letošní nominaci na Mistrovství Evropy si
proto bez boje „vybojovalo“ juniorské
druţstvo z Chomutova. Na ME ale nakonec
odjely dvě albertovské juniorky soutěţící v kategorii jednotlivců, a to zkušená Nikol Mikysková a svou
premiéru měla Martina Vajdová.
I albertovská seniorská skupina reprezentovala ČR na mezinárodních závodech v rakouské Stadl
Pauře, kde se jednalo o boj seniorských druţstev celé Evropy o nominaci na Světové jezdecké hry. Tu
albertovští splnili a navíc byla jejich finálová volná sestava představující příběh „boje noci a dne“
ohodnocená jako čtvrtá nejlepší. Senioři prošli velice náročnou přípravou a úspěšnou nominací, přesto
z finančních důvodů do Kentucky na Světové jezdecké hry neodletí.
Proto bylo nejvýznamnějším závodem sezóny Mistrovství České republiky, které se konalo v
Popradu. Westernový ranč Biela voda umístěný v nádherném podhůří Vysokých Tater přivítal kromě
českých voltiţérů i závodníky ze Slovenska, Polska a Maďarska, takţe se kromě Mistrovství
jednotlivých zemí konalo i první voltiţní klání čtyř států o Visegrádský pohár.
Náročné čtyřdenní závody byly pro Albertovec velice úspěšné. Juniorské druţstvo se na koni
Aquaris pod vedením lonţéra Ládi Menšíka a povzbuzované početnou a hlasitou skupinou
rodičovských fanoušků stalo Mistrem ČR 2010 v kategorii „skupiny junior“ a zároveň celkovým
vítězem Visegrádského poháru. Juniorský tým zvítězil ve sloţení Martina Vajdová, Veronika Lischková
(Bohuslavice), Ivana Kloselová , Kateřina Grygarová, Bára Komárková, Tereza Králová a Kristýna
Meinhardová. Kůň Aquaris získal Visegrádský pohár za nejlepšího skupinového koně.
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Také pro albertovské jednotlivkyně byl
podtatranský vzduch přínosem, protoţe
Bára Komárková získala na M ČR stříbrnou
příčku a Martina Vajdová se postavila na
stupínek bronzový. Obě startovaly na
Aquarisovi vedeném trenérkou Andreou
Videnkovou. Čtvrté místo obsadila Nikol
Mikysková a šesté Veronika Nováková.
Navíc si tyto juniorky odvezly bronzovou
medaili v kategorii druţstvo jednotlivců.
V září se všechny trénující děti a čtyři
voltiţní koníci účastnili Oblastního
mistrovství Moravskoslezského kraje, které
se konalo ve Frenštátě pod Radhoštěm. V
kategorii skupin „D“ se albertovští umístili
ve velké konkurenci na stříbrné příčce a
splnili tak prosbu trenérky Martiny
Pistoriusové, aby skončili na „bedně“, nebo
půjdou domů z Frenštátu pěšky☺. Na
kobylce Andromedě vedené Martinou
Pistoriusovou soutěţili Gabriela Vitásková
(Bohuslavice), Nikola Dudová, Vojtěch
Lischka (Bohuslavice), Kristýna Nováková,
Michaela Gregořicová a Pavlína Králová.
O zlato v kategorii skupin se „poprali“
albertovští senioři s juniorama. Senioři
tentokrát cvičili se dvěma úrazy, proto
jejich výkon nebyl tak perfektní jako
obvykle a vítězstvím nad juniorkami si
nebyli vůbec jisti. Přesto titul Mistři Moravskoslezského kraje v kategorii skupin na koni Davidovi
nakonec získali, stříbro si odnesli junioři na Aquarisovi. Obě druţstva lonţoval Ladislav Menšík.
Senioři letošní sezónu závodí ve sloţení Ondřej Svoboda, Kateřina Chovančíková, Tereza Fusková,
Nikol Mikysková, Veronika Nováková a Kateřina Kocurová.
Většina medailí putovala na Albertovec i v kategorii jednotlivců, ve které se Mistryní
Moravskoslezského kraje stala Bára Komárková na Aquarisovi lonţovaném Andreou Videnkovou a
stříbrnou medaili si odnesla Nikol Mikysková.
V hobby soutěţi Albertovec reprezentovala celá řada našich nejmenších voltiţérek. Největších
úspěchů dosáhla sedmiletá Vaneska Krištofová, která obsadila stříbrnou příčku a nejmladší čtyřletá
Sabinka Kopcová, která byla v konkurenci větších a starších cvičenek pátá.
Nelze opomenout premiéru nového albertovského voltiţního koníka Lancelota, který v pátek, před
samotným závodem, sloţil lonţovací zkoušku potřebnou pro to, aby následující den mohl závodit.
Zkoušku zvládl na výbornou a tak se v sobotu postavil na svůj první start. Všechny svým výkonem
překvapil a známkami za svůj výkon se vyrovnal i profíkům Davidovi s Aquarisem.
Voltiţní sezóna se pomalu blíţí ke svému konci a tak voltiţní fanoušci svou pozornost upínají na
datum 23. října 2010, kdy se v rekonstruované albertovské kryté hale koná poslední závod sezóny a
zároveň slavnostní vyhlášení Voltiţního poháru. V tento podzimní den bude moţné shlédnout náročnou
a pro diváka velmi adrenalinovou a esteticky půvabnou podívanou plnou gymnastické akrobacie,
nádherných dresů cvičenců a neméně úchvatné krásy koní. Tímto diváky srdečně zveme!
Text: Ing. Hana Nováková, Foto: Petr Videnka
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Sejdeme se v Riu, Tadeáši Krieble!
Tak se navzájem loučili účastníci právě
skončeného Mistrovství světa mládeţe
v šachu. Poslední dva týdny letošního října
patřily v Řeckém letovisku Halkidiki, Porto
Carras, účastníkům Mistrovství světa mládeţe
v šachu. V pěti věkových kategoriích (8, 10,
12, 14 a 16 let), dorazilo na mořské pobřeţí
téměř 1400 mladých šachistů z celého světa.
Mistr FIDE, Tadeáš Kriebel, odjíţděl
reprezentovat Českou republiku ve věkové
kategorii H16. Jeho startovní listina čítala 140
šachistů a on byl se svou šachovou sílou
nasazen jako dvacátý pátý v pořadí. Ţe to
nebude procházka růţovou zahradou, ale dřina o jedenácti partiích, se Tadeáš přesvědčil hned v prvním
kole, kdy se mu nepodařilo vyhrát s papírově podstatně slabším soupeřem a „jen“ remizoval. Nakonec
mohutný finiš, kdy z posledních čtyř partií ani jednu neprohrál, jej vynesl se ziskem 6,5 bodů na
celkové 39. místo v konečném hodnocení. K turnaji patřil také záţitek z ubytování v pětihvězdičkovém
hotelu s výhledem na moře, noční průtrţ mračen a zatopený hotel bez elektřiny, koupání v moři. Řecká
hospodářská krize se podepsala i na tomto turnaji a pořadatelé šetřili tak, ţe nejlepší obdrţeli pouze
medaile a diplomy. Ţádná věcná cena se nekonala. V loni se rozdávaly za vítězství notebooky. Tadeáš
se proto rozhodl nevyhrát turnaj a šetřit síly na příští mistrovství světa mládeţe, které se uskuteční
v roce 2011 v brazilském Riu de Janeiru. No není to ta správná výzva a motivace?
Výsledky najdete na adrese http://wycc2010.chessdom.com/u16-open/ , Tadeáš hrál ve skupině
Open U16
Leo Vitásek

Vývoz ţump

Nabízí firma Tomáš Hájovský Gras Servis, Hlučín, www.grasservis.cz

Pro objednání této sluţby volejte na číslo 603 529 831
Dále nabízíme:
-

Kácení stromů ve ztíţených podmínkách
- Pronájem montáţních plošin
- Zahradnické práce
- Likvidaci odpadu v naší kompostárně
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Řádky z kultury
Předvánoční jarmark s výstavou betlémů
Tradiční předvánoční jarmark je připravován na sobotu 11. 12. 2010 v sále a na
parkovišti před kulturním domem. V letošním roce bude výstavu na sále s tématickým
zaměřením na betlémy zajišťovat mateřská škola. Obracíme se proto touto cestou na všechny
spoluobčany, kteří vlastní různé betlémy a byli by ochotni je zapůjčit na připravovanou
výstavu, aby betlémy přinesli 6. prosince do sálu kulturního domu. Kaţdý exponát bude převzat
a označen. Po ukončení výstavy bude vše bez újmy vráceno zpět majitelům. Očekáváme, ţe se
nám podaří s vaší pomocí zorganizovat hodnotnou a zajímavou výstavu. Za zapůjčení betlémů
předem děkujeme.
Za mateřskou školu Anna Kozáková

Náboţenský ţivot (31)
Listopad je všeobecně povaţován za dušičkový měsíc. My si však v dnešním povídání
připomeneme jednu z velkých církevních osobností – sv. Alţbětu Durynskou.
Narodila se v roce 1207 v Uhrách (snad v Bratislavě) v rodině uherského krále Ondřeje
II., který byl bratrem matky sv. Aneţky České. Uţ jako malé dítě ji zasnoubili s lankrabětem
Ludvíkem IV. a ve čtyřech letech ji předali na hrad Wartburg v Durynsku (Německo), kde
vyrůstala v rodině svého budoucího manţela. Kdyţ jí bylo čtrnáct let, byla provdána za svého
snoubence Ludvíka. Nad očekávání proţila s ním krátké šťastné manţelství, během kterého
dala ţivot třem dětem. Její manţel zemřel při taţení kříţové výpravy v roce 1227. Jiţ během
manţelství si všímala chudoby svých poddaných a všemoţně jim pomáhala. Její manţel jí
nebránil, kdyţ svou dobročinnost financovala z rodinného majetku. S nelibostí se však na její
počínání dívali ostatní příslušníci rodu. A tak se není co divit, ţe ji po smrti manţela vyhnali z
hradu Wartburgu a dali jí ultimátum, ţe přestane „rozhazovat“ majetek a podřídí se
šlechtickému dvornímu ţivotu nebo bude muset ţít bez podpory dvora a bez majetku. Rozhodla
se pro to druhé. Odešla do Marburgu, kde ţil její duchovní rádce. Tam ze zbylých prostředků
dala postavit nemocnici pro ty nejchudší a nejuboţejší. Sloţila jako terciářka řádu sv. Františka
řeholní sliby a dále slouţila chudým. Zemřela velmi mladá 17. listopadu 1231 v Marburgu, kde
byla pochována v nemocnici sv. Františka. Jiţ čtyři roky po smrti byla svatořečena a její ostatky
byly uloţeny do nově postaveného kostela sv. Alţběty (první čistě ranně gotická stavba v
Německu). Tam je dodnes uctívána jako velká světice.
Sv. Alţběta je patronkou dvou spolkových zemí - Hesenska a Durynska; dále ji jako
svou patronku ctí všechna charitativní sdruţení, členové Německého řádu, vdovy a sirotci,
ţebráci, nevinně pronásledovaní, nemocní a všichni trpící nouzi.Výjev z jejího ţivota, jak se
stará o chudé, můţeme vidět i v našem kostele na fresce nad bočním oltářem vzadu vpravo.
Tam k ní můţeme také vznést své vlastní prosby.
Sv. Alţběta věnovala za svého ţivota pozornost všem, kteří to potřebovali. Jistě
neodmítne ani vás, kteří ji budete prosit. Alţběty, Bětky, Bětušky – blahopřeji vám k svátku i k
mocné soucitné patronce v nebi.
Leo Dominik
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Pravěké osídlení Bohuslavic
Nejstarší písemné prameny (historické) zmiňující se o Bohuslavicích, pocházejí, jak je známo,
ze 13. století. Tato informace asi nikoho nepřekvapí. Překvapit mnohé by ale mohly následující řádky,
které stručně shrnou informace, jeţ nám o minulosti naší obce říkají prameny hmotné (archeologické).
Poprvé byly Bohuslavice zmíněny jako archeologická lokalita jiţ roku 1926 a dále roku 1945.
Jedná se o pár odstavců z prací shrnujících lokality z celého českého Slezska.
První archeologický výzkum na katastru Bohuslavic provedl pracovník Ústředního
geologického ústavu v Praze V. Šibrava. 14. května 1954 zde objevil porušenou jámu, kterou částečně
prokopal společně s významným geologem a archeologem Karlem Ţeberou. Tento výzkum dokončilo
Pravěké oddělení Slezského zemského muzea. V jámě byl nalezen spodek zásobnice (velká nádoba ke
skladování obilí), pravěké atypické střepy a štípaná industrie (nástroje vyrobené otloukáním kamene).
Pak aţ ve druhé pol. 90. let proběhlo několik záchranných výzkumů souvisejících s liniovými
stavbami. Díky těmto akcím se podařilo zachytit stabilnější osídlení v mladší době kamenné (cca 5000
př. n. l.), konkrétně kultury lineární a
lengyelské.
Nejvýznamnějším
bohuslavický
nález je ovšem mnohem starší a jedná se
zároveň o nejstarší důkaz osídlení Slezska,
pocházející jiţ ze starší doby kamenné.
V r. 1984 nalezl Ing. Bruno Kladiva, tehdy
agronom zemědělského druţstva, na poli
asi 200 m SV od obce a asi 50 m napravo
od silnice Závada-Bohuslavice kamenný
pěstní klín. Jedná se o oboustranně
opracovaný
nástroj
srdčitého
tvaru
s odlomenou bází (spodní část), který byl
určen především k řezání masa, kůţí ap. Pěstní klín z Bohuslavic
Klín dosahuje rozměrů: d = 10,4 cm,
š = 8,6 cm a tl = 3 cm. Původní barva byla světle šedá, většina povrchu je však pokryta ţlutohnědou
patinou. Vyroben je z druhohorního silicitu, který se zde dostal díky ledovci aţ od baltského moře
(lidově pazourek). Tato surovina je v širším okolí volně přístupná právě díky zalednění, jenţ sahalo ve
svém největším rozsahu aţ po řeku Bečvu. Odborné datování nálezu není jednoznačné, ale je určen
poměrně jasný interval mezi Saalsko-Warthským interglaciálem a spodně Viselským glaciálem. Není
tedy mladší 100 000 let. Tato datace většině lidí asi moc neřekne, je tedy na místě, trochu to vysvětlit.
Jedná se o období mezi předposlední a poslední dobou ledovou, to znamená, ţe stáří našeho pěstního
klínu je nejpravděpodobněji 100 - 150 tisíc let. Jde tedy o střední část starší doby kamenné (střední
paleolit). V té době území střední Evropy obývali neandrtálci. Stáří je určeno podle tvaru a opracování
a také podle sedimentů, na jejichţ povrchu se nacházel.
Přítomnost člověka na území Bohuslavic v mladší době kamenné by měla dokládat také jistá
soukromá sbírka, obsahující hlavně kamenné nástroje a dále také nejnovější nálezy z povrchových
průzkumů na polích v okolí obce.
Není to tedy tak, jak si myslí většina lidí, ţe u nás nic není. Blízké okolí uţ nabídlo mnoho více
či méně významných objevů, hlavně ve Velkých Hošticích, ale i jinde po celém Hlučínsku. V odborné
literatuře se občas i Bohuslavice vyskytnou a kdykoliv se můţou objevit další nálezy, ať uţ vykopané
odborníky nebo nalezené např. na povrchu zoraného pole kýmkoliv.
Jan Boček, student archeologie
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Společenská kronika – naši jubilanti v listopadu 2010
Hrušková Margita
Kocurová Anna
Vodičková Věra
Lasáková Hedvika
Pachulová Aneţka
Děkánková Anna
Krieblová Anastazie
Hruška Hubert
Stoček Jan
Tomíček Bedřich
Ostárková Alţběta (domov důchodců)
Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, osobní i rodinnou
spokojenost a hojnost Boţího poţehnání v kruhu svých blízkých.
V tomto měsíci oslaví diamantovou svatbu manţelé Breuer Josef a Hildegarda a Theuer
František a Helena. Oběma manţelským párům přejeme především pevné zdraví, hojnost
Boţího poţehnání a další spokojená společná léta.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa: 7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
Webová stránka školy: www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
mistostarosta@bohuslaviceuhlucina.cz
jana.janosova@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
Redakce e-mail:
fotoeva7@gmail.com
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Další fotografie naleznete na: www.bohuslavice.eu

www.unasdomastudio.estranky.cz

