číslo 235

červenec 2012

Vážení spoluobčané,
v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních
dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky a přívalové deště.
Opravdu velkolepě oslavily svůj svátek děti z Bohuslavic. Členové Klubu rodičů při ZŠ a
MŠ Bohuslavice, členové Bohuslavického Oříšku, zaměstnanci firmy KLIA a firmy Canis
Prosper připravili tradičně bohaté občerstvení a mnoho zajímavých soutěží a atrakcí pro děti.
Za všechny děti děkuji všem pořadatelům i vám, kteří jste se svými dětmi přišli. A poslední
červnovou sobotu se opět opékaly výborné makrely a další speciality v areálu hasičské
zbrojnice.
Měsíc červen také znamenal konec fotbalových soutěží. Gratuluji našim žákům
k umístění na prvním místě v soutěži a dorostencům k získání velmi krásného čtvrtého místa.
Horší už bylo umístění našich mužů. „B“ mužstvo se v soutěži III. třídy podařilo zachránit. Ale
„A“ mužstvo, po úspěších a postupech až do divize v roce 2007, se postupně propadalo a
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v letošním roce se muselo rozloučit se soutěží v 1. A třídě sestupem do 1. B třídy. Mužstvo
získalo sice stejně bodů a dokonce mělo lepší skóre než zachráněné Štěpánkovice, ale o sestupu
našeho mužstva rozhodly vzájemné zápasy. Přeji fotbalovým reprezentantům naší obce a
sportovním funkcionářům, aby se jim podařilo znovu navázat na úspěšná minulá léta a opět
dobře reprezentovali naší obec. Úspěchy mládežnických družstev tomu dávají důležitý
předpoklad.
V měsíci červnu uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska pro starosty měst a obcí na
Hlučínsku tematický zájezd do oblasti jižního Tyrolska v Itálii. Na zájezdu, kterého jsem se
rovněž zúčastnil, jsme měli možnost načerpat zkušenosti starostů a celé řady dalších osobností
z oblastí cestovního ruchu, investiční výstavby infrastruktury, opravy památek a chodu státní
správy a samosprávy. Získané poznatky si můžete přečíst v článku na jiném místě zpravodaje.
A na co se můžeme těšit o prázdninových měsících. Pro děti organizuje naše farnost
velmi oblíbený dětský tábor. V neděli 15. 7. pořádá Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci
s městem Hlučín na náměstí v Hlučíně Festival kultury Hlučínska. Naši obec bude na tomto
festivalu reprezentovat folklórní soubor Vlašanky. Tentýž den si na své přijdou milovníci
dobrého jídla a pití na tradiční Myslivecké slavnosti v areálu myslivecké chaty. Tradičním
vyvrcholením kulturního dění v naší obci budou v sobotu 28. 7. a v neděli 29. 7. Anenské
slavnosti, které připravuje ve spolupráci s obcí Bohuslavických oříšek.
S měsícem červencem přichází tolik očekávané období prázdnin a dovolených, do
kterého vám přeji krásné počasí, dobrou náladu a načerpání nových sil na další životní pouť a
samozřejmě šťastný návrat domů.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 20. jednání dne 4. 6. 2012 zabývala následující
problematikou:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 05/2012, daňové příjmy za 01 – 05/2012
4. Rozpočtové opatření č. 3/2012
5. Informace o změně rozpočtového určení daní
6. Financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském kraji
7. Stížnosti obyvatel obce na podomní a pochůzkový prodej, návrh Nařízení obce č. 1/2012,
kterým se vydává tržní řád s návrhem zákazu podomního a pochůzkového prodeje
8. Průjezd dvorem Moravec, výsledky jednání starostů Bolatic, Dolního Benešova a
Bohuslavic s majiteli Opavice, a. s.
9. Vyhodnocení Strategického plánu obce Bohuslavice
10.ZŠ a MŠ Bohuslavice – barevné řešení fasád
11.Organizační věci:
Výsledky výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice, ukončení výkonu
funkce stávající ředitelky Mgr. Dagmar Fojtíkové, jmenování nové ředitelky ZŠ a MŠ
Bohuslavice Mgr. Gabriely Prchalové
Výpověď nájmu nebytových prostor v hospodářské budově
Návrh na ustavení komise Životního prostředí v obci
Čestné prohlášení podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Vývoz žump na ul. Sokolské
Výsledky dotazníkového šetření na osazení retardérů na ul. Poštovní, většina obyvatel
ul. Poštovní se vyjádřila proti instalaci zpomalovacích retardérů
Převod nájmů hrobových míst dle přiloženého seznamu
Program jednání obecního zastupitelstva v úterý 26. 6. 2012 v 18.00 hod.
12.Diskuse
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém 12. jednání dne 26. 6. 2012
usnesení č.: 16/12

a) Za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice byl zvolen MVDr.
Martin Ostárek a Robert Lasák a za členy návrhové komise Antonín Štefek, Leo Vitásek a
Mgr. Pavel Dominik
b) Program 12. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 - 05 2012. Celkové příjmy za 01 - 05/2012
činily 7.284071,46 Kč. Zůstatek z roku 2011 byl 5.759.324,07 Kč. Celkové příjmy za 0105/201 vč. zůstatku z roku 2011 činily 13.043.395,53 Kč. Celkové výdaje za 01 - 05/2012
6.641.210 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 5. 2012 byl ve výši 6.402.185,45 Kč, z této částky
činil zůstatek na běžném účtu 333.800,-Kč, na účtu za domovní odpad 67.350,00 Kč, a na
spořicím účtu UniCredit 6.001.034,58 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 3/2012
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e) Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko za rok 2011 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad
f) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119 a společností
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035
g) Smlouvu na demolici RD č. p. mezi 208 obcí Bohuslavice, Poštovní 119 a firmou WALKO
h) Prodej pozemku p. č. 1556/7 k. ú. Bohuslavice u Hlučína obcí Bohuslavice, Poštovní 119
manželům Vilémovi Kocurovi a Markétě Kocurové, Bohuslavice, Opavská 306 za cenu
50,- Kč/ m2
i) Smlouvu mezi obcí Bohuslavice a Romanem Theuerem, Opavská 364, Bohuslavice o právu
provést stavbu dle článku II
j) Nájemní smlouvu č. 55 N 12/22 uzavřenou mezi obcí Bohuslavice a Pozemkovým fondem
ČR na pronájem pozemku parc. č. 1423/5 k. ú. Bohuslavice u Hlučína za účelem obchvatu
zemědělského střediska Moravec
k) Nesouhlasné stanovisko s navrženou změnou financování veřejné dopravy
v Moravskoslezském kraji předloženou odborem dopravy a silničního hospodářství
Moravskoslezského kraje. Pokud mají ve své kompetenci kraje zajišťovat veřejnou
dopravu, pak by ji měli plně pokrýt ze svého rozpočtu a neřešit chybějící prostředky na úkor
měst a obcí. Požadavek na 5 % spolufinancování se dá eliminovat veřejnou soutěží
l) Souhlasné stanovisko s bezúplatným převodem pozemku parc. čísla 2180/8 v k. ú.
Bohuslavice v majetku Moravskoslezského kraje do majetku obce Bohuslavice.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ bylo přijato ukládací usnesení 15/11 –
starosta obce projedná s vedením SK Bohuslavice zabezpečení přenosných branek na hřišti
a přijetí opatření, které sníží nebezpečí zranění kopnutými míči. Starosta projednal
s vedením klubu výše uvedené skutečnosti. Za uzamknutí branek budou odpovědni trenéři,
a bude vydán zákaz kopání míčů z tréninkové plochy směrem na ulici Sokolskou, na plot
budou umístěny cedule.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok
2011 Odborem kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku
kontroly hospodaření za rok 2011.
Zprávu o průběhu výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bohuslavice, rada obce jmenovala do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice paní
Mgr. Gabrielu Prchalovou.
Informaci o projektu „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ v obci Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění“ – barevné řešení objektu.
Informaci o krocích vedoucích k zajištění zvýšené dopravní bezpečnosti v obci.
Informaci k žádosti o dotaci na obnovu zeleně v obci.
Stanovisko obce Bohuslavice k objezdu střediska Moravec.
Informaci o změně financování veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji předloženou
odborem dopravy a silničního hospodářství Moravskoslezského kraje.
Informaci starosty z jednání rady obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Důležité informace
Informace o otevření ordinace obvodního lékaře
Oznamujeme občanům plánované otevření ordinace obvodního lékaře MUDr. Radima
Mokroše v termínu od 1. 9. 2012 v přízemí Obecního domu Bohuslavice. Počáteční provoz byl
dohodnut dvakrát týdně, v pondělí dopoledne v době od 8 do 11 hodin a ve čtvrtek odpoledne
v době od 13 do 16 hodin. Případné dotazy nebo kontakt na lékaře směřujte na Obecní úřad
Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Průběh konkursního řízení a jmenování nové ředitelky ZŠ a
MŠ Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 schválila na
březnovém jednání vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice. Vyhlášení bylo zveřejněno na úřední desce, webových stránkách
obce a dubnovém vydání Zpravodaje obce Bohuslavice. Na vyhodnocení přihlášek byla
jmenována konkursní komise ve složení: Ing. Eva Břustíková – Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, RNDr. Libor Kubica – Česká školní inspekce, Mgr. Andrea Kupková – pedagogický sbor a
zaměstnankyně školy, Radek Kotzur – člen obecního zastupitelstva, Mgr. Pavel Dominik –
odborný zástupce, pedagog, Ing. Tomáš Gruň – rada školy a Ing. Kurt Kocián, starosta, předseda
komise. V požadovaném termínu zaslali přihlášku do konkursu Bc. Stanislav Porubek a Mgr.
Gabriela Prchalová. Na prvním jednání komise byly otevřeny obálky s přihláškami uchazečů.
Komise konstatovala, že obě přihlášky splňují požadavky, specifikované ve veřejném oznámení o
konání konkursu. Na vlastním konkursním řízení se představili oba uchazeči osobně, přednesli
svoji koncepci práce ředitele, plán rozvoje školy a zodpověděli otázky členů konkursní komise.
Následně komise vyhodnotila oba uchazeče a určila pořadí. Na prvním místě se s plným počtem
hlasů umístila Mgr. Gabriela Prchalová. Rada obce následně na svém jednání dne 4. 6. 2012
jmenovala v souladu s platnou legislativou Mgr. Gabrielu Prchalovou ředitelkou ZŠ a MŠ
Bohuslavice, příspěvkové organizace s nástupem do funkce v termínu od 1. 8. 2012 na dobu
určitou do 31. 7. 2018. Blahopřeji nové ředitelce k jejímu vítězství v konkursu a jmenování do
funkce a přeji hodně úspěchů. Zároveň vyslovuji poděkování dosavadní ředitelce Mgr. Dagmar
Fojtíkové za její řídící práci ve funkci ředitelky naší základní a mateřské školy, kterou vykonávala
od roku 1996 dlouhých 16 let a přeji ji hodně spokojenosti v její další pedagogické práci a osobním
životě.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Nabídka tašek na třídění komunálního odpadu v domácnostech
Obec Bohuslavice nabízí zájemcům sadu tří tašek na ulehčení a zvýšení účinnosti třídění
komunálního odpadu vznikajícího v domácnostech. Způsob využívání tašek byl ověřován ve třech
tisících ostravských domácností. V dotazníkovém průzkumu uvedlo 76 % domácnosti, že tašky
využívá pro třídění a 15 % z nich přiznalo, že díky taškám třídit odpad doma začalo. Na základě
tohoto kladného zjištění je sada tašek nabízena domácnostem ve všech obcích, které spolupracují
s firmou OZO na sběru a likvidaci komunálního odpadu.
Zájemci si mohou nabízené tašky vyzvednout zdarma na obecním úřadě.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Oznámení o projednávání zadání Územního plánu
Bohuslavice
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Bohuslavice o pořízení nového Územního plánu
Bohuslavice byl zpracován pořizovatelem MěÚ Hlučín Návrh zadání Územního plánu Bohuslavice.
Důvodem pro pořízení nového územního plánu obce bylo ukončení platnosti stávajícího územního
plánu, a to v souladu s § 188 stavebního zákona, kdy územní plán schválený před 1. 1. 2007 pozbývá
do 31. 12. 2015 platnosti. Dalším důvodem je zapracování uplatněných požadavků občanů a dalších
subjektů.
Návrh zadání Územního plánu Bohuslavice je dle § 47 odst. 2 stavebního zákona vystaven
k veřejnému nahlédnutí na úřední desce do 20. 7. 2012, dále na Obecním úřadě v Bohuslavicích a na
Městském úřadě v Hlučíně, odbor výstavby a územního plánování v kanceláři A 19. Návrh zadání
územního plánu Bohuslavice je rovněž k nahlédnutí na internetové adrese http://www.hlucin.cz/proobcany/uzemni-planovani/projednavane-uzemni-plany/projednavani-zadani-uzemniho-planubohuslavice.html
Ve lhůtě 30 dnů, t. j. od 20. 6. do 20. 7. 2012 může každý uplatnit své připomínky.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám
uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Vyzýváme občany, aby ve vlastním zájmu věnovali zvýšenou pozornost problematice
zpracování nového územního plánu, sledovali průběžně informace ve zpravodaji, webových stránkách
a na úřední desce a v případě nejasností se obrátili na pořizovatele, kterým je Městský úřad Hlučín,
odbor výstavby, Ing. Kuchař, (kuchar@hlucin.cz, 595020249) nebo na Obecní úřad Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Důležité upozornění
pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice
Obecní úřad Bohuslavice oznamuje občanům, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního
úřadu, aby si vyzvedávali své zásilky na místní poště. Výzvy o doporučených zásilkách jsou uloženy
na Obecním úřadě v Bohuslavicích a obecní úřad vyvěšuje oznámení o doporučených zásilkách na
svou úřední desku, která je umístěna před budovou obecního domu a na web. stránkách obce v odkaze
úřední deska, kde je uvedeno jméno a příjmení adresáta, datum uložení zásilky a lhůta pro vyzvednutí
zásilky na poště v Bohuslavicích.
Karla Krupová

Nabízím asistenční službu lidem
starým a nemocným nebo lidem se
zdravotním hendikepem.
Rozsah poskytované péče a forma
úhrady za služby bude projednána
při osobním kontaktu.

Informace na tel. čísle:
728 567 619
Pondělí – Pátek po 16.00
hodině

Výstava fotografií na
Anenských slavnostech
Opakovaně vyzýváme spoluobčany, kteří
vlastní soudobé zajímavé fotografie Bohuslavic a
okolí, aby nám je v termínu do 10. 7. 2012
zapůjčili na výstavu fotografií, která bude
uspořádána v rámci letošních Anenských
slavností.
Věřím, že se nám na Anenských
slavnostech společnými silami podaří uspořádat
další úspěšnou výstavu, která návštěvníkům
přiblíží naši krásnou obec.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Poznatky a zkušenosti z Jižního Tyrolska
Společně se starosty měst a obcí na Hlučínsku jsem se ve dnech 11. – 15. června zúčastnil
tematického studijního zájezdu do Jižního Tyrolska - autonomní oblasti v severní Itálii, kterou
zorganizovalo Sdružení měst a obcí Hlučínska. Jižní Tyrolsko bylo do roku 1919 součástí
Rakouska – Uherska a od tohoto roku bylo na základě poválečných dohod připojeno k Itálii.
I téměř po 100 letech se obyvatelé tohoto regionu stále cítí spíše jako Němci a Rakušané. Se
všemi obyvateli (žije jich zde na 300 000) se domluvíte německy, protože němčina je společně s
italštinou úředním jazykem. Jižní Tyrolsko je vyspělým regionem v Evropě, s nádhernou přírodou,
které vévodí vysoké hory (Alpy) s úrodnými údolími.
O tom, že Jižní Tyrolsko je opravdu vyspělý region, jsme se přesvědčili při návštěvách obcí i
měst, při besedách se starosty měst, s podnikateli, zástupci horské služby, záchranné organizace
Bílého kříže, atd.
Města a obce v Tyrolsku mají oproti nám obrovský náskok ve vybudované infrastruktuře
měst a obcí a vybavení pro zimní a letní turistiku a sport. Města a obce mají oproti nám 4 - 5 x
vyšší rozpočet a výše nákladů na opravy a investice dosahuje až 10 násobek.
Obce i města v Tyrolsku mají upravená náměstí, opravené obecní budovy, komunikace,
chodníky, bohatou zeleň a investují do budoucnosti, jako je infrastruktura (optické kabely), do
obecních firem vyrábějících teplo, elektrickou energii, provozují vodovody a kanalizace vč. čistíren
odpadních vod, investují do nových a zajímavých muzeí atd.
Během týdenní návštěvy Jižního Tyrolska jsme navštívili několik obcí a měst (Partschins,
Prad am Stilfserjoch, Sulden, Stilfs, Glurns, Merano), několik muzeí (Messner Mountain Museum
v Suldenu, muzeum psacích strojů v Partschins, Aquaprad fauny a flory Jižního Tyrolska v Pradu
am Stilfserjoch – muzeum společné s překrásnými akvárii s živočichy žijícími v Jižním Tyrolsku),
národní park Texelgruppe, vystoupali do průsmyku Passo Stelvio s překrásným pohledem na
nejvyšší horu Jižního Tyrolska Ortler.
V rámci návštěv měst a obcí se konaly besedy se zástupci samospráv, informačních center,
horské služby, záchranných složek (Bílý kříž) apod., na kterých jsme se dověděli o financování
obcí a měst, o spolupráci samospráv s podnikateli, o činnostech spolků a organizací, o fungování
záchranného systému atd.
Kromě spousty krásných zážitků z hezkého prostředí Jižního Tyrolska, z vstřícného,
vlídného a příjemného chování místních obyvatel, jsme si dovezli i mnoho pozitivních informací
inspirativních pro rozvoj obcí a měst, ale také pár negativních.
Pozitivní a inspirativní informace:
Nízká nezaměstnanost ve výši do cca 3% (a přitom v hotelích a restauracích a dalších
službách pracuje řada cizinců – Slováci, Maďaři, Poláci i Češi).
Pěkně upravená veřejná prostranství, nikde není vidět poškozená socha, lavička nebo
odpadkový koš, všichni i děti a mládež si váží společného majetku.
Sedlák, hospodařící v rodinné farmě o rozloze 10 ha, pěstuje na 1 ha obilí a na zbytku má
pastviny a jablka, má vlastní pekárnu, společně s dalšími sedláky založil družstvo, které
zpracovává mléko a vyrábí sýry.
V městečkách jsou převážně malé obchody (jako podpora místních podnikatelů), ani v jedné
obci nebo městě nebyl supermarket nebo hypermarket.
V obcích a městech jsou založeny družstva s účastí měst a obcí, které provozují centrální
teplárny (na dřevní štěpku), ve kterých jsou instalovány kogenerační jednotky vyrábějící
současně teplo a elektřinu, kterou prodávají obyvatelům a přebytky prodávají do sítě.
Investují rovněž do výstavby vodních, větrných a slunečních elektráren. Vyráběná elektřina
je o 27% levnější než státní prodejci elektrické energie.

červenec 2012

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 235

Stránka 9 z 20

Tato družstva dále provozují vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod.
Obce vlastní a hospodaří s lesy na svých katastrech. Vůbec neznají vysazování nových
lesních ploch. O obnovu se výhradně stará příroda. Obce prodávají dřevo pilám
dřevozpracujícím závodům ale i občanům.
Nová nápaditá muzea.
Podnikatelé se sami snaží zlepšovat své služby na základě potřeb obcí a měst a jeho
obyvatel.
Propracovaný systém pěstování jablek (jabloňové sady byly všude!).
Negativní informace:
Těžko dostupný internet (nelogická a příliš složitá registrace veřejně přístupného internetu,
téměř vždy se jednalo o placenou službu, dokonce ani v informačních centrech nebyla
možnost bezplatného přístupu k internetu).
Obyvatelé se díky odlehlosti oblastí od větších center buď věnují sportu nebo alkoholu.
Nedostatečná kapacita sociálních zařízení v restauracích a jejich časté umístění v patře nebo
v suterénu.
Další zajímavé informace:
Průměrný plat obyvatele je cca 1 400 EUR, ale dobrý kuchař si v hotelu může vydělat až
5 000 EUR!
Starostové městečka s 1 200
obyvateli (neuvolněný pro
funkci) má plat 2 800 EUR
hrubého.
Počet zaměstnanců na úřadě
malého městečka (3 500
obyvatel) je okolo 20, menší
obce (1 200 obyvatel) 10 –
12.
V zemědělství
probíhá
postupná transformace od
původního chovu dobytka
na
pěstování
ovoce,
především jablek, které už
převažuje.
V celém Jižním Tyrolsku se
pije především místní pivo
Forst, které vyrábí rodinný
pivovar
v moderním
pivovaru na předměstí
Merana.
Některé
získané
zkušenosti
můžeme ve svých obcích a
městech realizovat i u nás. Bude to
však vyžadovat čas a samozřejmě
peníze.
Mgr. Herbert Pavera,
předseda SOH
Ing. Kurt Kocián,
starosta obce
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Informace z Farnosti Bohuslavice
Milí farníci, vážení spoluobčané,
chci vás informovat, že jsme v našem kostele zahájili dlouho očekávaný projekt “Oprava
barokních fresek v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích“. Výběrové řízení na dodavatele
opravy vyhrála firma RE, spol. s r.o. Praha.
Práce jsou rozděleny do tří etap:
I. nejvíce ohrožené fresky v presbytáři
II. klenba lodi
III. stěny pod korunní římsou a okenní špalety
První etapa prací začala na začátku června a předpokládané ukončení bude v polovině října.
Další etapy jsou plánovány v následujících dvou letech.
Restaurování fresek v celém kostele bude stát 2.382.987,- Kč. Financování bude realizováno
z farních úspor, ze soukromých darů a z dotace obce ve výši 300 000,- Kč, protože z jiných zdrojů
se nám zatím nepodařilo finanční příspěvky získat. V řízení je ještě žádost na Památkový ústav
v Hlučíně, kde máme přislíbeno
170 000,- Kč. Ostatní žádosti o
dotace (např. o dotaci z kraje)
byly zamítnuty.
Náklady na opravu této
významné barokní památky jsou
opravdu vysoké, a proto každou
první neděli v měsíci budou
v kostele sbírky na tento účel.
Přispět můžete i na farní účet:
1841240329/0800.
Jménem
farnosti srdečně děkuji za každý
finanční dar. Dárcům na
požádání vystavím potvrzení o
daru, který lze odečíst z daní.
Tímto chci i poděkovat
všem brigádníkům, kteří pod
vedením
p.
Krakovčíka
z Dolního Benešova a dalších
lešenářů
postavili
v kostele
lešení. Zvláštní dík patří
p. Krakovčíkovi za bezplatné
zapůjčení lešení a obci za
finanční dotaci.
Věřím, že společnými
silami se nám podaří toto
umělecké dílo zachránit a i
nadále bude sloužit k Boží
chvále
a
radosti
všech
návštěvníků našeho krásného
kostela Nejsvětější Trojice.
P. Kazimír Buba, farář
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Společně k pracovnímu uplatnění
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. realizuje od 1.6.2012 nový
projekt s názvem Společně k pracovnímu uplatnění. Projekt je určen osobám se zdravotním
postižením, které jsou nezaměstnány déle než 6 měsíců, jeho cílem je zvýšit zaměstnatelnost těchto
osob a pomoci jim získat uplatnění na trhu práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským programem, který se zaměřuje na
sestavení životopisu a motivačního dopisu, orientaci na portálech nabízejících práci, využívání všech
možností při hledání práce, nácvik pracovního pohovoru, apod. Následně je možné na doporučení
sociálního pracovníka účastnit se dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy, Pracovněbilanční diagnostika, Individuální psychologické poradenství či Podpůrné a motivační aktivity.
Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením mohou využít rovněž i
zaměstnavatelé, a to prostřednictvím aktivity Podpora uplatnění na trhu práce, kdy můžeme
poskytnout příspěvek na mzdové náklady po dobu 6 měsíců pro osobu zdravotně postiženou, které
zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo.
Projekt spolufinancován rozpočtem Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, aktivity projektu
jsou pro účastníky zdarma. Projekt je realizován na celém území Moravskoslezského kraje, bližší
informace jsou k dispozici na webových stránkách organizace (www.czp-msk.cz), příp. u manažerky
projektu Mgr. Hany Schwarz, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tel: 556 709 403.
Za realizační tým projektu
Mgr. Pavla Hennigová
e-mail: czp.hennigova@czp-msk.cz

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Tentokrát jsme se zapojili do pěvecké soutěže
„Rovninský kos“ školních družin z okolí, která se
konala v ZŠ Hlučín – Rovniny a to dne 24. 4. 20012.
Děti byly zařazeny do tří kategorií:
1. kategorie 1. – 2. třída
2. kategorie 3. – 4. třída
3. kategorie dueta
Z naší družiny bylo přihlášeno šest dětí, ale
dva chlapci se nemohli zúčastnit, tak jeli jen děvčata
a to: Marie Herudková, Lucie Kubíková za první
kategorii a Anna Kocurová a Anna Herudková za
druhou kategorii. Všechny děti byly moc šikovné,
poctivě trénovaly a získaly nové zkušenosti.
Tímto bych chtěla blahopřát ke krásnému
1. místu ve 2. kategorii Anně Herudkové, která si
převzala diplom, Kosa a pochutinu, kterou jsme si
pak se všemi dětmi rozdělili.
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Náš úspěšný školní rok v ŠD jsme
završili prvním ročníkem Večera s družinou,
který se konal 15. 6. 2012. Podmínkou účasti
bylo vstupné a to alespoň jeden dospělý člen
rodiny. Vítáni byli i sourozenci, babičky,
dědečci apod.
Začali jsme v 18.00 hod. před budovou
Základní školy a poté jsme se přesunuli
k myslivecké chatě, kde jsme si zahráli hry a
opékali buřty. Ve večerních hodinách jsme se
přesunuli do Základní školy, kde jsme
v prostorách školní družiny přespávali, ale to
už bez rodičů. Děti měly noční strašení školy,
kdy jsme prošli s baterkami školní prostory a hledali školní strašidla. Bohužel jsme žádné
nenašli, asi se nás lekly a utekly.
Tímto děkuji dětem, že úspěšně přesvědčily své rodiče, aby se účastnili, zároveň děkuji
rodičům, že v dnešní uspěchané době věnovali drahocenný čas svým dětem. Určitě se jim
dvojnásob vrátí. Děkuji také za spolupráci místní knihovně a to paní Marii Mikové a spolku
myslivců za umožnění opékání v prostorách myslivecké chaty.
Dle kladných ohlasů dětí i rodičů budeme dále pokračovat v různých aktivitách školní
družiny a těším se na další školní rok.
Přeji všem krásné prožití prázdnin a nashledanou ve školní družině v novém školním
roce 2012 – 2013.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

ZŠ a MŠ Bohuslavice – konec školního roku
1. Hodnocení prospěchu a chování žáků
A. První pololetí
Počet
Vyznamenání Prospěli
Průměr
Absence
(CH/D)
(CH/D)
(CH/D)
třídy
průměr/ž.
1.
25 (16+09)
25 (16+09)
0 (00+00) 1,09
18,16
2.
18 (10+08)
15 (09+06)
3 (01+02) 1,23
38,50
3.
25 (11+14)
21 (08+13)
4 (03+01) 1,23
23,76
4.
18 (10+08)
15 (08+07)
3 (02+01) 1,22
26,53
5.
14 (10+04)
5 (03+02)
9 (07+02) 1,65
20,86
1. – 5. 100 (57+43)
81 (44+37)
19 (13+06) 1,28
25,56
6.
20 (10+10)
8 (01+07)
12 (09+03) 1,68
34,55
7.
18 (12+06)
6 (02+04)
12 (10+02) 1,66
34,89
8
23 (11+12)
7 (01+06)
16 (10+06) 1,73
37,00
9.
15 (07+08)
4 (01+03)
11 (06+05) 1,76
37,20
6.- 9. 76 (40+36)
25 (05+20)
51 (35+16) 1,71
35,91
1.- 9. 176 (97+79)
106 (49+57) 70 (48+22) 1,50
30,74
V 1. pololetí bylo uděleno: 44 pochval, 25 napomenutí, 10 důtek třídní učitelky, 3 důtky
ředitelky školy
Tř.
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B. Druhé pololetí
Průměrná
Absence
známka
průměr/ž.
1.
25 (16+09)
25 (16+09)
0 (00+00) 1,04
31,56
2.
18 (10+08)
14 (08+06)
4 (02+02) 1,23
43,72
3.
25 (11+14)
21 (07+14)
4 (04+00) 1,33
50,52
4.
18 (10+08)
13 (07+06)
5 (03+02) 1,44
43,39
5.
14 (10+04)
05 (03+02)
9 (07+02) 1,68
38,93
1. – 5. 100 (57+43)
78 (41+37)
22 (16+6) 1,34
41,62
6.
20 (10+10)
5 (01+04)
15 (09+06) 1,75
37,90
7.
18 (12+06)
5 (01+04)
13 (11+02) 1,63
37,28
8.
23 (11+12)
4 (00+04)
19 (11+08) 1,75
46,43
9.
15 (07+08)
4 (01+03)
11 (06+05) 1,82
43,87
6.– 9. 76 (40+36)
18 (03+15)
58 (37+21) 1,74
41,37
1. -9. 176 (97+79)
96 (44+52)
80 (53+27) 1,54
41,50
V 2. pololetí bylo uděleno: 39 pochval, 25 napomenutí, 12 důtek třídní učitelky, 2 důtky
ředitelky školy, 2 dvojky z chování
Tř.

Počet (CH/D)

Vyznamenání

Prospěli

B. Výsledky přijímacího řízení
Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Počet dětí přijatých do prvních
Počet prvních tříd
tříd
1
25

Počet odkladů pro školní
rok
1

Vycházející žáci
Umístění žáků 9. třídy na jednotlivých typech škol
Typ školy
Gymnázium
SOŠ
SOU
Střední uměl.škola

Počet chlapců
0
2
5
1

Počet děvčat
1
8
1
0

Celkový počet
1
10
6
1

Umístění žáků 7. třídy
Typ školy
Gymnázium

Počet chlapců
0

Počet děvčat
1

Celkový počet
1

Umístění žáků 9. třídy v okresech
Okres
Počet chlapců
Počet dívek
Celkový počet
Opava
1
7
8
Ostrava
7
3
10
Další podrobnosti o činnosti školy budou zveřejněny ve Výroční zprávě, která bude
umístěna v září na www stránkách školy.
Závěrem děkuji všem spolupracovníkům za dobře odvedenou práci a všem, kteří se
školou spolupracovali. Dětem přeji krásné prázdniny a rodičům pěknou dovolenou!
Mgr. Dagmar Fojtíková, ředitelka školy
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu - žáci
Naši starší žáci odehráli 2. června 2012 poslední mistrovský zápas s Hatí, který vyhráli
4:1. Branky dávali: Vitásek J., Mika O., Malchárek M., Štefek P. Tato sezóna byla velmi
úspěšná a naši chlapci zaslouženě skončili na prvním místě s jednou remízou a 11 výhrami se
skórem 67:7.

Mezinárodní turnaj o
pohár starosty Kobeřic
Dne 16. června se
konal
v Kobeřicích
mezinárodní turnaj v kopané
o pohár starosty. Turnaje se
zúčastnilo
8.
týmů:
Bohuslavice,
Kobeřice,
Kravaře, Dolní Benešov,
Strahovice, Bolatice, Polské
Kobeřice a Kietrz.
Turnaj byl rozlosován
do dvou skupin. Naši žáci odehráli ve skupině 3 utkání, s polským Kietrzem, který prohráli
smolně 1:0, další utkání hráli s D. Benešovem, který porazili 3:1 a s domácími Kobeřicemi se
rozešli smírně 0:0. O lepší skóre jsme ze skupiny postoupili z druhého místa.
V semifinále turnaje se utkali s polskými Kobeřicemi, které porazili 2:1. Ve finále jsme
narazili na Kravaře, s kterými jsme po výborném výkonu remizovali 1:1. O vítězi tak rozhodly
penalty, na které jsme prohráli až v šesté sérii. Přesto 2. místo je vynikající úspěch, který ještě
podpořil Jakub Cyrus, jenž byl vyhlášen jako nejlepší brankář turnaje.
Lubomír Škrob, vedoucí mužstva

SK Bohuslavice – mužstvo dorostu
Celý soutěžní ročník můžeme hodnotit jako velmi úspěšný, a to hned z několika pohledů.
Celkové umístění na čtvrtém místě - byli jsme nejmladším družstvem ze všech účastníků
soutěže, je velkým úspěchem.
Po špatném startu, kdy jsme v prvním utkání prohráli vysokým rozdílem v Bolaticích a
Strahovicích, což odpovídalo slabé účasti hráčů v zimní přípravě, se naše mužstvo rozjelo
k dobrým výkonům – výhry s Kozmicemi 6 : 1, Hněvošicemi 2 : 1, Oticemi 4: 0, Raduní 4 : 0,
Služovicemi 8 : 0, Komárovem 6 : 0. Bohužel v důležitém a rozhodujícím zápase sezóny
v Malých Hošticích jsme podlehli vysoko 8 : 2. Tato porážka nám vzala naději na druhé místo .
Ještě více než umístění a výsledky nás těší výkony jednotlivých hráčů a herní projev
celého mužstva, který měl s přibývajícími zápasy stoupající úroveň. Všichni hráči se dokázali
zlepšovat, a to je velkým příslibem pro bohuslavický fotbal. Další velkou perspektivou je, že s
mužstvem dorostu již hrají talentovaní žáci a postupně dostávají příležitost v mistrovských
utkáních. Stabilním hráčem dorostu je Vašek Mička, o kterého projevil zájem divizní dorost
D. Benešova. Dalšími výbornými žáky s velkým přehledem na svůj věk jsou Filip Kocur a
Petr Joško ze Závady, kteří si získali místo v zákl. sestavě. Další žáci Ondra Mika a Jan
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Vitásek dostávali stále více
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body (Prav) příležitosti v zápasech. Na
hostování máme ještě Patrika
1. Strahovice
22 20 0 2 128: 19 60
( 27)
Chřibka, který je taktéž
2. Malé Hoštice
22 15 2 5 96: 44 47
( 14)
platným hráčem. Dobré výkony
3. Bolatice
22 14 4 4 98: 41 46
( 13)
podávají i Martin Veverka a
4. Bohuslavice
22 14 3 5 76: 52 45
( 12)
Tomáš Diehel, hodně se zlepšil
5. Háj ve Slezsku 22 12 2 8 94: 69 38
( 5)
i Petr Cigán a Petr Štefek.
6. Komárov
22 11 2 9 52: 60 35
( 2)
Ve středu zálohy si
7. Hněvošice
22 10 2 10 71: 44 32
( -1)
výborně rozumí Jan Janoš a
8. Moravice
22 8 2 12 63: 74 26
( -7)
Josef Kocur, kteří táhnou celé
9. Raduň
22 6 1 15 43: 80 19
(-14)
mužstvo. Pro fotbal jsme také
10. Kozmice
22 5 2 15 45: 81 17
(-16)
udrželi dva hráče z Dolního
11. Otice
22 3 2 17 32:105 11
(-22)
Benešova Davida Tyleczka a
Davida Bilíka.
12. Služovice
22 2 2 18 26:155 8
(-25)
V kádru máme ještě
jednoho hráče z Dolního Benešova zákl. sestavy, a to Pavla Faiku. Velmi pozitivní je, že máme
perspektivní mužstvo a po sezóně odejdou pouze dva hráči, a to Vojta Benek a Lukáš Halfar.
V brance začal na jaře chytat hráč Tomáš Pudich a vedl si výborně, vychytal čtyřikrát čisté
konto. V útoku je velmi platným hráčem Jiří Vitásek, který na jaře sbíral zkušenosti v
D. Benešově.
Závěrem bych chtěl všem hráčům poděkovat za odvedené výkony a popřát hezké
prázdniny a žádné úrazy.
.
Petr Janoš

Muži
Skončila sezona 2011/2012 a je tedy čas k bilancování. V našem sportovním klubu se
udály věci pozitivní i negativní, dovolte mi je zde na pár řádcích zhodnotit.
Jak jistě mnoho z vás ví, naše první mužstvo vybojovalo v podzimní části sezony
pouhých osm bodů, což nás řadilo na chvost tabulky a začaly starosti o udržení se v 1. A třídě.
Proto došlo v zimní přestávce k výraznému posílení mužstva zejména v útočné fázi. Ze svého
působení v zahraničí se vrátil střelec Tomáš Kretek a z Dolního Benešova přišli na hostování
Roman Štefek a Marián Tchuř. Velice nám pomohly také zkušenosti bývalého prvoligového
hráče Baníku Ostrava Daniela Tchuře. Proto se v týmu zjevoval optimistický duch slibující
opuštění spodních pater tabulky a postup do její klidné střední části.
Optimismus opadl hned po skončení prvního zápasu na domácím hřišti se suverénně
vedoucími hráči Bolatic, kdy jsme prohráli jasně 0:3. K dalšímu zápasu jsme zajížděli na hřiště
velice silného Slavkova, odkud jsme si po pár změnách v sestavě a zásahu potřebného štěstí
(ale i přídavku bojovnosti v našich řadách) odvezli bod za remízu 0:0. Nastolený směr jsme
dodrželi a o dalším víkendu porazili tým Ludgeřovic těsně 1:0. Bohužel se nám už ale
nepodařilo bodovat v dalších dvou zápasech na hřištích soupeřů, kdy jsme nepochopitelně
prohráli 2:1 ve Štítině, která hrála od první půle o deseti mužích. Po pár neproměněných
šancích z naší strany jsme byli potrestání sólem domácího útočníka, který si poradil s našimi
třemi hráči a nakonec i gólmanem a vstřelil vítěznou branku svého týmu. Další víkend
následoval znovu zápas v cizím prostředí areálu ve Velkých Hošticích a znovu byly po zápase
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naše hlavy skleslé po prohře 2:0, kdy jsme ale opět měli pár šancí ke vstřelení gólu, které ale
vyšly naprázdno.
Následující zápas nás stavěl před jasnou věc - porazit v domácím prostředí mužstvo
Krásného Pole, což se nám povedlo v poměru 4:1 a tak se aspoň tentokrát měnila kolonka počtu
našich získaných bodů v tabulce směrem k vyšším číslům. Zápas na hřišti Bílovce byl
poznamenán velice rychlým gólem domácího týmu již v 6. minutě. Soupeř měl v sestavě velice
dobře rychlostně vybavené krajní záložníky, kteří zaměstnávali naší obranu jak nebezpečnými
centry do šestnáctky, tak rychlými úniky po stranách a zpětnými přihrávkami na hráče
nabíhající z druhé vlny. Utkání ukončil hvizd rozhodčího za konečného stavu 4:2 pro domácí.
Měli jsme před sebou úkol nedat se touto prohrou ještě více rozhodit a připravit se na důležitý
domácí zápas se Štěpánkovicemi, kde se podle předpokladu rozhodovalo o bytí a nebytí
v soutěži. Souboj jsme (jak tomu bývá v poslední době už skoro pravidlem s tímto soupeřem)
nezvládli ani fotbalově, ani bojovností a odnesli si 0 (slovy nula) bodů za prohru 2:3.
Následující zápas v Heřmanicích, které si dávaly naději na postup, se nám hrubě nepovedl, kdy
jsme si odvezli prohru 5:1.
Derby s Kobeřicemi jsme byli rozhodnuti proměnit v zisk tří bodů. Po změnách jak na
střídačce, tak v poli se ukázala síla mužstva a po bojovném výkonu a parádní trefě Romana
Štefka jsme zvítězili 1:0.
Neděle 3. června a další z rozhodujících zápasů, tentokrát na hřišti Bruntálu. Bojovnost
ani šance nám nechyběly a gól přišel již ve 14. minutě z kopačky Tomáše Kretka, avšak
individuální chyby při bránění soupeřových hráčů znamenaly obrat ve skóre na 2:1 pro soupeře
ještě před koncem první půle. Naštěstí se po trefě Radka Dihla těsně před koncem zápasu
rozhodlo o smíru a faktu, že nám Bruntál neodskočí v tabulce na rozdíl, který bychom už horko
těžko doháněli.
Poslední dva zápasy jsme už vyhráli celkem jasně: nejdříve 4:0 proti absencí několika
hráčů oslabeným Mokrým Lazcím a 6:3 na hřišti Markvartovic.
Co to tedy znamená pro naše působení v 1. A třídě? Suma sumárum nás zisk 26 bodů
posunul na 12. místo, kdy jenom vzájemné prohrané zápasy se Štěpánkovicemi nás „uchránily“
od místa 11. O setrvání či sestupu se teď bude rozhodovat více méně za stolem Krajského
fotbalového svazu, kdy kvůli možné reorganizaci soutěží a přihlašování týmů v soutěžích
umístěných nad námi se určí počet sestupujících týmů až dodatečně.
Jedno je jisté. Kopačky a další vybavení je umyté a vypulírované a my se těšíme na další
sezónu. Lepší by naše nálada byla, kdybychom věděli, co nás čeká. Můžeme ale všem
fanouškům slíbit, že se budeme připravovat svědomitě na obě možnosti budoucího působení.
Budu optimisticky doufat ve vaši přízeň, vždyť fotbal hrajeme pro vás fanoušky a také naše
potěšení a dobrou náladu. Jenom prosím některé náročnější fanoušky, aby přestali sledovat
některé z kvalitních zahraničních soutěží (Premiere League, Bundesliga, Primera Division)
nebo alespoň chápali kvalitativní rozdíl mezi hráči v těchto ligách a naší soutěží.
SK Bohuslavice

KULTURNÍ AKCE V ČERVENCI 2012
15. 7. 2012 Myslivecká slavnost - Myslivecká chata
28. – 29. 7. 2012
Anenské slavnosti – okolí KD
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Náboženský život – historie kostelů (4.)
Ani dnes neopustíme ještě naši farnost a povíme si něco o kapli v Závadě, která patří do
farnosti Bohuslavice.
Jako v Bělé, tak i v Závadě chtěli mít občané vlastní kapli, kde by se mohli scházet
k pobožnostem a modlitbám. O takovýto stánek řadu let usilovali, až se jim podařilo v roce
1892 postavit kapli. Pozemek k tomu poskytl ze své zahrady sedlák Kubík uprostřed vesnice.
Byla to kaple malá a pro sloužení mší nebyla příliš vhodná. Přesto se tam občas mše sv.
sloužily. Zajížděli tam kaplani z Bohuslavic. V pozdějších letech byla kaple zvětšena, ale
nepodařilo se mi zjistit ve kterém roce se tak stalo. Závadská obecní kronika, která je vedena od
roku 1920 ani farní kronika v Bohuslavicích se o tom nezmiňuje.
První záznam o opravách je z roku 1957. Byla provedena nová fasáda. O pět let později
v roce 1962 došlo ke generální opravě. Byla zabetonována podlaha a položena dlažba,
izolováno zdivo proti zemní vlhkosti a byl vystavěn kůr s předpokladem instalace varhan.
Kostelík se tak o něco zvětšil.
Rok na to se podařilo sehnat do kaple varhany. U Kružberka se začala stavět přehrada a
některé stavby v údolí Moravice měly být zatopeny. Mezi nimi i kostel v obci Kerhartice
(farnost Nové Lubline), který byl po odsunu Němců opuštěn a chátral. Varhany z tohoto kostela
byly přeneseny do kaple v Závadě, kde slouží dodnes.
Další oprava byla provedena v roce 1970. Náklady na tuto opravu si vyžádaly 46.000,Kčs. Šesti tisíci přispěli farníci
z Bohuslavic.
Jak říká Erich
Poslední velká rekonstrukce
Pambučku, daj dešča, aspoň na dvě role:
interiéru kaple se prováděla v roce
Na sušedove šeno a moje kobzole.
2010. Byla provedena nová omítka,
Sušed ma kozu, Erich povzdechně.
instalace elektrického vedení a
pořízeny nové lustry, na jejichž
Ni, ja ju něchcu! Daj, něch mu zdechně!
dodávku z Itálie se dlouho čekalo.
Vnitřek kaple získal touto rekonstrukcí
U nebeskej brany
krásný moderní vzhled a celý interiér
Na něbesku branu buři postava něvelka
dává věřícím možnost zbožného
Peter vola: „No co to je?“
soustředění při modlitbě a meditacích.
Náklady na rekonstrukci činily
Ozve se: „Snad, kdo to je!“
551.551,-Kč. Ze sbírek farníků bylo
„Aha,“ pravi Peter, „přišla učitelka.“
uhrazeno
356.234,-Kč
a
obec
z rozpočtu přispěla částkou 195.317,Zavisne sušedky
Kč.
Včeraj sem Marichen rano potkala,
Kaple je zasvěcena patronu
zemědělců a vinařů sv. Urbanovi.
migrenu a zlatu žilu dostala.
Budete-li mít cestu přes Závadu,
Ta stara motyka je horša jak děč,
zastavte se. Nebude to zbytečné a vy
ta všecko muši prvša hned měč.
poznáte svatostánek našich nejbližších
Použito z knih Jany Schlossarkové

sousedů. Mše sv. jsou tam slouženy
vždy v úterý a v neděli.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v červenci 2012
Dornová Marie
Děkánek Karel
Odvody Vojtěch
Veverka Karel
Janoš Bruno
Štefaňák Štefan
Rýparová Anna
Pohanka František
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
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@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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