Číslo 237

září 2012

Vážení spoluobčané,
tradiční táborák, netradičně v pátek o týden dříve, předznamenal ukončení prázdnin.
Posun byl způsoben spolupořádáním celorepublikové soutěže ohařů, 38. ročníku Memoriálu
Richarda Knolla v honitbě v naší obci.
I když někteří z vás budou odpočívat na dovolené ještě v září nebo říjnu, hlavní
prázdninová a dovolenková sezóna už skončila, jsme odpočinuti a máme obnoveny duševní a
fyzické síly na další životní pouť. Většina lidí mířících za odpočinkem a poznáním
vyhledává a nakonec volí zahraniční pobyt hlavně z důvodu stabilnějšího počasí. Letos to
však nemusela být pravda. Krásného počasí jsme si na rozdíl od posledních let mohli užívat
po celé prázdniny i u nás doma a možná lépe než za hranicemi. Více jak 40 stupňová vedra
v zahraničních letoviscích, někde doprovázená i požáry, mohly krásné představy o zahraniční
dovolené pořádně zkomplikovat.
V měsíci srpnu uspořádal Spolek zahrádkářů svoji letní slavnost a Spolek rybářů
táborák a rybářské závody. Akce byly pořadateli dobře připraveny a hojně navštíveny.
S každým dalším rokem přibývá i pěších poutníků na farní pouti do Hrabyně. Z naší obce se
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na pouť vypravilo více jak 60 poutníků a po spojení s poutníky z farností Chuchelná a
Strahovice v Dolním Benešově dosáhl celkový počet účastníků putujících do Hrabyně
celkového čísla - 90.
V srpnu byly zahájeny i mistrovské soutěže v kopané. Výhrami do sezóny vstoupili
dorostenci a „B“ mužstvo mužů, prohrou a výhrou „A“ mužstvo. Žáci začínají své soutěže až
v září.
Tak jako v každém měsíci, tak i tentokráte, děkuji všem pořadatelům za obětavost
spojenou s pořádáním společenských akcí a všem spoluobčanům a hostům za hojnou účast.
A co je připravováno na září? Na přelomu srpna a září – v sobotu 1. 9. a neděli 2. 9.
2012 se uskutečnila vrcholná kynologická soutěž 20 nejlepších ohařů z celé ČR na 38.
ročníku Memoriálu Richarda Knolla. V naší obci soutěžili psi ve vodě na rybníce Rakovec u
staré myslivecké chaty. Na soutěži se představili nejen nejlepší psi, ale pro návštěvníky bylo
přichystáno i bohaté občerstvení. Následující sobotu 8. 9. 2012 se uskuteční opékání makrel
v hasičské zbrojnici. Ve středu 12. 9. 2012 se uskuteční v sále kulturního domu první setkání
zájemců o společenský tanec. V sobotu 15. 9. 2012 od 15 hodin zvou obyvatelé ulic
Kozmické a Zahradní všechny spoluobčany a hosty na tradiční Strassenfest 2012. A za týden
v neděli 23. 9. 2012 zavítá do naší obce u nás velice oblíbené divadlo Šamu ze Štítiny
s komedií „Dokonalá svatba“. Předpokládám, že si každý z vás nějakou akci vybere, nabídka
je opravdu široká.
Na závěr přeji všem dětem a studentům co nejlepší vstup do nového školního roku.
Dosavadní paní ředitelce Mgr. Dagmar Fojtíkové děkuji za 16-ti letou práci ve funkci
ředitelky a přeji ji hodně úspěchů a spokojenosti v další pedagogické práci. A nové paní
ředitelce Mgr. Gabriele Prchalové a všem učitelům a učitelkám a zaměstnancům školy hodné
a pilné žáky, hodně úspěchů, trpělivosti i pevných nervů při vzdělávání a výchově nových
generací. A nakonec jedna připomínka rodičům - přeneste se občas do svých školních let a
mějte na paměti, že jablko většinou nepadá daleko od stromu.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce se na svém 21. jednání dne 20. 8. 2012 zabývala následující
problematikou:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01-07/2012, výnosy daní za 01-007/2012
4. Rozpočtové opatření č. 4/2012
5. Vyhodnocení strategického plánu obce Bohuslavice
6. Investiční výstavba – stavby
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice
Vypracování projektové dokumentace, dodatek k SOD, změna termínu
 Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území
obce Bohuslavice, registrace akce, rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory (Fond
soudržnosti - 1.014.900,- Kč, Dotace Státního fondu životního prostředí ČR – 59.700,- Kč,
Vlastní zdroje obce – 119.400,- Kč), návrh smlouvy o dílo na realizaci výběrového řízení
na zpracovatele studie, návrh smlouvy na administraci projektu
 Snížení prašnosti v obci, dodávka zametacího stroje, akceptace žádosti o podporu ze SFŽP
ČR
 Přejímka dětských hřišť, oprava demontovaných prvků a jejich instalace na „točně“ a
v areálu hasičské zbrojnice
 Rekonstrukce chodníků v úseku kostel KD – vícepráce, méně práce
 Parkoviště u samoobsluhy u Kafárně, rozpracován projekt
 Přeložka kanal. Školní, vydáno ÚR
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
 Demolice RD č. 208, uzavřena SOD na demolici s fy Valko, termín do 30. 9. 2012
s možností dřívějšího plnění
 Rekonstrukce vjezdu ul. „U Kovárny“ – realizace po dokončení přípojek k 2 RD
Projektová dokumentace
Schválení zadání Územního plánu Bohuslavice
 Dům pokojného stáří Vincence Hurníka, předána projektová dokumentace
 Komunikace Záhumenní, výsledky projednání s majiteli dotčených pozemků
 Infrastruktura pro nové RD na parcele 1554/10 vč. přeložky stávající kanalizace Na Svahu,
vystavena žádost o povolení vypouštění odpadních vod, žádost o koupi pozemku
 Interiér KD, připraveny podklady pro vypracování projektu na novou el. přípojku, nový
sedací nábytek (židle, stoly)
 Dokončen projekt výměny oken v HZ, vydáno stanovisko stavebního úřadu, v prosinci
bude vypracována žádost o dotaci
 Obnova zeleně v obci, dotace neřeší zeleň v zastavěné části obce
 Třídění odpadu, rozšíření hnízd s kontejnery na sběr druhotných surovin, žádost o dotaci
v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí - Zkvalitnění nakládání s odpady
pro financování akce „Separace bioodpadů v obci Bohuslavice“ (pořízení kompostérů)
 Studie Perspektivní řešení dopravní obslužnosti obcí zastoupených ve Sdružení obcí
Hlučínska, studie dokončena a předána
 Žádost o vyjádření k obslužnosti pozemků parc. č. 715/1 a 907/28, k. ú. Bohuslavice u
Hlučína
Pokračování na další straně
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7. Organizační věci:
 Program 13. jednání obecního zastupitelstva dne 30. 8. 2012
 Návrh smlouvy na poskytování metodické pomoci s MěÚ Hlučín
 Smlouva o zřízení věcného břemene se SMP Net, s. r. o., ul. Sluneční
 Veřejná výzva na pronájem prostor obj. Hospodářské budovy
 Smlouva o výpůjčce se Sdružením obcí Hlučínska – informační cedule
 Vodné a napojení na kanalizaci od 1. 1. 2013, návrh obecně závazné vyhlášky, evidenční
list zákazníka, návrh smlouvy o dodávce vody a odkanalizování, obchodní podmínky
dodávky vody a odkanalizování, reklamační řád na dodávku pitné vody a odkanalizování
 Úprava sociálek v obj. MŠ
 Provedena oprava střechy hasičské zbrojnice a přesměrování střešních svodů
 Vnitřní předpis, stravování starosty a zaměstnanců obce
 Zamítnutí vydání Tržního řádu se zákazem podomního prodeje a nabídky zboží a služeb
 Vybudování lapačů vody z polí a polních cest
 Narovnání vlastnického vztahu k parcelám č. 1815/2 a 1895/2 v k. ú. Kozmice
 Místní rozhlas, dosud předaná nabídka na rozšíření vysílacích hnízd a optimalizace jejich
umístění, návrh SOD
 Nabídka na čištění a prohlídky kanalizace v rozsahu Opavská x Bolatická – Opavská x P.
Bezruče
 Veřejná služba, veřejně prospěšné práce, ukončeno – 8 pracovníků (5 žen, 3 muži) –
3. 8. 2012. Nový nástup 20. 8. 2012 2 pracovníci (1žena, 1 muž)
 Převod hrobu č. 289
 Žádost o dotaci na činnost CHPS na 2. čtvrtletí 2012
 Žádost o dotaci na činnost SPCCH Dolní Benešov
 Dějiny obce Bohuslavice, natočení klipu o Bohuslavicích, nové pohlednice obce
 Kulturní akce, memoriál R. Knolla - 31. 8. a 1. 9. 2012, Opékání makrel na hasičské
zbrojnici - 8. 9. 2012, Strassenfest, ul. Kozmická a Zahradní – 15. 9. 2012, Divadlo ŠAMU
Štítina – Dokonalá svatba – 23. 9. 2012.
8. Diskuse.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém 13. jednání dne
30. 8. 2012 usnesení č.: 17/13

a) Za ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice byly zvoleny Ing.
Magdaléna Birtková a Štěpánka Češlová a za členy návrhové komise Mgr. Gabriela
Prchalová, Radek Kotzur a Mgr. Pavel Dominik.
b) Program 13. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 - 07 2012. Celkové příjmy za 01 - 07/2012
činily 10.389.738,35 Kč. Zůstatek z roku 2011 byl 5.759.324,07 Kč. Celkové příjmy za 0107/2012 vč. zůstatku z roku 2011 činily 16.154.224,82 Kč. Celkové výdaje za 01- 07/2012
8.905.330,24 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2012 byl ve výši 7.248.894,58 Kč, z této částky
činil zůstatek na běžném účtu 1.153.308,25 Kč, na účtu za domovní odpad 72.230,00 Kč, a
na spořícím účtu UniCredit 6.023.356,33 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 4/2012.
e) Dodatek k SOD na vypracování projektové dokumentace - Snížení energetické náročnosti
objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice.

září 2012
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f) Provedení výběrových řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a
hodnotící komisi na vyhodnocení nabídek uchazečů o díla „Oprava stávajícího vjezdu „U
Kovárny“ a „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
na území obce Bohuslavice“ ve složení místostarosta, komise místního rozvoje a předseda
kontrolního výboru.
g) Smlouvu o dílo s fy Lektiko na zajištění výběrového řízení na dodavatele díla „Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce
Bohuslavice“.
h) Smlouvu na zajištění administrativní koordinace realizace akceptovaného projektu „Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce
Bohuslavice“.
i) Provedení méněprací a víceprací a uzavření dodatku k SOD na - Rekonstrukci chodníků
v úseku kostel – KD.
j) Pověřuje radu obce schválením výsledku výběrového řízení na dodavatele „Opravy
stávajícího vjezdu „U Kovárny“ a uzavření smlouvy o dílo.
k) Vypracování projektové dokumentace opatření snižujících rychlost vozidel vjíždějících do
obce a projíždějících obcí.
l) Předložení žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí – 4.1 – Zkvalitnění
nakládání s odpady na projekt „Separace bioodpadů v obci Bohuslavice“.
m) Smlouvu o poskytnutí služeb na vypracování analýzy odpadů, projektové dokumentace,
výběrového řízení a zajištění dotačního managementu na projekt Separace bioodpadů
v obci Bohuslavice.
n) Rozšíření míst s kontejnery na sběr druhotných surovin o „Točnu“ na konci obce směrem
k Závadě.
o) Smlouvu o dílo s firmou Bártek rozhlasy, s. r. o. na rozšíření vysílacích míst a seřízení
bezdrátového rozhlasu.
p) Dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) zadání územního plánu Bohuslavice (v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006
Sb.), který je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.
q) Vyhlášení výzvy na výběr zpracovatele územního plánu Bohuslavice.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:

 Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo přijato ukládací usnesení.
 Návrh obecně závazné vyhlášky obce Bohuslavice o způsobu úhrady vodného a napojení na
kanalizaci, návrh smlouvy o dodávce pitné vody a napojení na kanalizaci, Obchodní
podmínky dodávky pitné vody a napojení na kanalizaci, reklamační řád.
 Vyhodnocení Strategického plánu obce Bohuslavice.
 Obecní dům Bohuslavice, předložení monitorovací zprávy o udržení životnosti projektu
„Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy“.
 Informaci postupu prací na Opravě stávajícího vjezdu „U Kovárny“ vč. přeložky sloupu.
 Informaci o záporném stanovisku k návrhu instalace signalizačních světelných zařízení
k účelu zpomalování rychlosti vozidel.
 Provedení obnovy zeleně na ul. Opavské před areálem SK Bohuslavice, úsek hřiště – Velký
dvůr a dosazení volných míst v minulosti osázených polních cest dle rozpočtu obce.
 Vyhodnocení podání došlých v rámci projednání návrhu zadání územního plánu Bohuslavice
od KÚ MSK, dotčených orgánů a ostatních orgánů, v rozsahu přílohy č. 2.
 Informaci starosty z jednání rady obce.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta
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Důležité informace
SVOZ velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci
Obecní úřad Bohuslavice oznamuje občanům, že v sobotu 29. 9. 2012 v době od 8.00
do 13.00 hodin se uskuteční v obci sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
podruhé a naposledy v tomto roce na parkovišti před kulturním domem v Bohuslavicích.
Svoz a likvidaci tohoto odpadu zajišťuje firma OZO Ostrava s.r.o.

Vodné
Připomínáme občanům, že od poloviny září 2012 bude v obci prováděn odpis stavů
vodoměrů a vybírán poplatek za odběr vody z obecního vodovodu za uplynulého půl roku.
Cena vody je stejná a činí 16,- Kč/1m3 vč. DPH
Karla Krupová

Informace o otevření ordinace obvodního lékaře
V minulém zpravodaji jsem vás informoval o poslední úspěšné kontrole ordinací
v obecním domě pracovnicemi Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. MUDr. Radim
Mokroš bude od pondělí 3. 9. 2012 v ordinaci, ale zatím nemůže přijímat jako obvodní lékař
pacienty. Situace se zkomplikovala ze strany zdravotních pojišťoven, které na základě
Ministerstvem zdravotnictví změněného limitu o dostupnosti ordinací obvodního lékaře
zatím nevydaly MUDr. Mokrošovi potřebné povolení. Další jednání se uskuteční v průběhu
září. Přejeme si, aby byla úspěšná a mohli jsme ordinaci otevřít všem zájemcům co nejdříve.
O změnách a dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím rozhlasu, webových
stránek obce příp. telefonicky.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

září 2012
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Další varování občanům obce
O tom jak je obrovská až neuvěřitelná vynalézavost podvodníků a zlodějů a naopak
neuvěřitelná důvěřivost a vstřícnost občanů naší obce, jsme se opět mohli přesvědčit
v posledním srpnovém týdnu. Do naší obce přijeli v zeleném favoritu combi v bílých košilích
pěkně oblečeni romové. Obcházeli dům od domu. Po zazvonění a otevření se představovali jako
zaměstnanci OZO Ostrava, kteří v naší obci sváželi odpad. Nyní odchází jeden z nich do
důchodu a jako dlouholetý obětavý pracovník, působící v naší obci, si zaslouží finanční
příspěvek na oslavu spojenou s tímto odchodem, pořízení dárků a přilepšení k důchodu. A naši
občané přispívali. Někdo dal 40 korun a místo poděkování se dozvěděl, že je to nějak málo.
Další dal 150 korun a další den nabízel překvapeným skutečným pracovníkům svozové firmy
OZO dalších 150 korun, protože den předtím více neměl. Nevím kolik peněz podvodníci
nakonec vybrali, ale určitě oslavovali a vymýšleli další fintu jak obrat důvěřivé a vstřícné
občany v naší obci nebo v některé další vesnici na Hlučínsku.
Na našem obecním úřadě jsme hledali možnost jak zamezit podomnímu prodeji nebo
nabídce služeb a zvýšit ochranu občanů. Vypracovali jsme podle vzoru některých jiných obcí
návrh „Tržního řádu“, který řešil zákaz podomní nabídky a prodeje výrobků a služeb pod
pokutou. Nakonec jsme ale návrh nepřijali. Výhrady měl krajský úřad a problematické bylo i
šetření nedovoleného podomního prodeje i postih a jeho vymáhání. Dohodli jsme se však, že
budeme opakovaně ve zpravodaji, rozhlase a na webových stránkách upozorňovat na nebezpečí
a opakovaně připomínat jak se chránit proti zlodějům a podvodníkům.
A proto znovu otiskujeme návod jak se chovat bezpečně doma:

JSTE-LI SÁM(A) DOMA:









Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Do bytu nepouštějte cizí osoby.
Zvažte, jestli zabezpečení Vašeho bytu či domu je opravdu dostatečné.
Nevěřte historkám o výhrách či doplatcích v hotovosti.
S cizími lidmi jednejte stručně a hovor zbytečně neprodlužujte.
Nebuďte důvěřiví k prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
Zamykejte hlavní vchodové dveře.
Udržujte dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte o jejich tel. číslo, v
případě potřeby, může být jejich pomoc nejrychlejší.

CO UDĚLAT, ABYSTE OCHRÁNILI SVÉ CENNOSTI:
 Opatřete dveře bytu panoramatickým kukátkem a bezpečnostním řetízkem.
 Při odchodu z bytu se ujistěte, že okna s dveřmi jsou řádně uzavřeny.
 Hotovost či cennosti nenechávejte viditelně uložené.
 Cenné věci uložte do bezpečnostní schránky nejbližší banky, pokud nevlastníte
dobře ukrytý, zabudovaný trezor.
 Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Buďte ostražití v bank. ústavech.
 Vkladní knížky mějte na heslo.
 Peněženku, doklady, klíče od bytu apod. mějte neustále pod kontrolou.
 Nikdy nepůjčujte peníze cizím lidem, nedávejte žádné zálohy prodejcům.
 Nemluvte o svých úsporách a cennostech, neukazujte, kde je máte v bytě uloženy.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Nakládání s odpady
Z dostupných zdrojů se můžeme dočíst, že množství komunálního odpadu je v
přepočtu na množství lidí v České republice čtvrté nejnižší z 27 zemí Evropské unie. Podle
zveřejněných dat Evropského statistického úřadu (Eurostat) připadalo v roce 2010 na
jednoho Čecha 317 kilogramů komunálního odpadu, zatímco průměr EU činil 502
kilogramů. V roce 2011 průměrný Čech vytřídil 38,9 kg odpadů, třídí 68% české populace a
recyklováno bylo 72% obalů.
V moravskoslezském kraji probíhá každoročně soutěž „O keramickou popelnici“, ve
které 299 obcí a měst zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného
odpadu. Soutěž konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho
obyvatele. Jsou hodnoceny každoročně aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem,
především v tříděném sběru využitelných složek jako jsou papír, plasty, sklo, kovové
odpady, elektroodpad atd. Soutěží se ve dvou kategoriích. Obce a města do 4.000 obyvatel a
nad tento počet. A jaké byly výsledky? V kategorii do 4.000 obyvatel zvítězila Karlova
Studánka, na 2. místě se umístily Třanovice a 3. byly Velké Hoštice. Naše obec Bohuslavice
se umístila v první polovině, přesně na100. místě. Celkem bylo hodnoceno v této kategorii
252 obcí a měst. Pro zajímavost ještě uvádím některé další obce: 32. Kobeřice, 53. Rohov,
59. Závada, 120. Chuchelná, 121. Kozmice, 172. Píšť, 173. Hať, 194. Bělá, 196. Chlebičov,
199. Markvartovice, 204. Vřesina atd. U měst a obcí nad 4000 obyvatel se umístil na 1. místě
Hradec n. Moravicí, 2. místo obsadil Třinec, 3. Vratimov, 4. Kravaře, 6. Bolatice, 19. Dolní
Benešov, 26. Hlučín. V této kategorii bylo hodnoceno 42 obcí a měst.
A pro informace ještě uvádím celkový souhrn odpadů, které vznikly v roce 2011 v naší
obci. V kontejnerech na tříděný odpad bylo vytříděno celkem 53.862 kg, z toho 21.064 kg
skla, 3.404 kg papíru a 29.394 kg plastů. Od společnosti EKO-KOM jsme za to obdrželi
195.732,- Kč. Dále bylo v naší obci odevzdáno 182 kg olejů, 20 kg nebezpečných látek, 43
kg chemikálií, 2 kg léčiv, 651 kg barev, 8.730 kg pneumatik, 3.490 kg spalitelného odpadu,
8.366 kg stavebního odpadu, 30.820 kg objemného odpadu (nábytek, elektro spotřebiče aj.)
34.704 kg biologického odpadu (zeleně) což představuje celkem 117.828 kg zpracovaného a
využitelného odpadu tj. 70,9 kg/občana . Směsného komunálního odpadu odvezeného bez
dalšího využití na skládku bylo od nás odvezeno 227.729 kg tj. 137,1 kg/občana.
Problematikou odpadového hospodářství, zejména zlepšením třídění a tím dalšího
snižování objemu využitelných složek ve směsném komunálním odpadu, který končí na
skládkách, se zabývala rada obce. Pro lepší třídění a využití v domácnostech jsme zakoupili
sestavu tří manipulačních tašek. Převážnou část jsme už rozdali. Další zájemci si je mohou
vyzvednout zdarma na obecním úřadu. Využili jsme nabídku společnosti EKO KOM na
zapůjčení dalších kontejnerů na třídění odpad. Stávající místa s kontejnery na plasty, sklo a
papír od nového roku rozšíříme o další místo na tzv. „Točně“ na konci obce směrem
k Závadě. Další významnou akcí, kterou by se měl snížit podíl biologicky rozložitelného
odpadu ve směsném komunálním odpadu, který končí na skládkách, je pořízení kompostérů
a jejich bezplatné zapůjčení zájemcům. Více o této problematice v samostatném článku.
V nejbližších létech bude neustále zvyšován poplatek za ukládání komunálního
odpadu na skládkách. Abychom neplatili stále více a naopak získali pro nakládání s odpady
další prostředky, musíme ještě více odpad třídit. Vyplatí se nám to dvakrát. Snížíme si
poplatky za ukládání na skládku a získáme finanční prostředky za sběr druhotných surovin.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Kompostování biologicky rozložitelného odpadu v naší obci
Jak už jsem psal v posledním čísle našeho zpravodaje, zahájili jsme přípravu projektu
využití biologicky rozložitelného odpadu kompostováním. V dotazníkovém šetření
odevzdalo vyplněný dotazník 291 majitelů rodinných domků a zájemců o kompostování.
V návaznosti na tento velký zájem zadala obec vypracování „Analýzy potenciálu produkce
odpadů“, projektové dokumentace „Separace bioodpadů v obci Bohuslavice“ a žádosti o
dotaci na pořízení kompostérů z Operačního programu životní prostředí – Opatření 4.1 –
Zkvalitnění nakládání s odpady. Cílem projektu je vytvoření efektivního systému nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady, zavedením systému odděleného sběru biologicky
rozložitelného komunálního odpadu na území naší obce a jejich následné využití v podobě
tzv. domácího kompostování komunitního, kterým se rozumí systém sběru a shromažďování
rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné
zpracování na kompost v kompostérech.
Na základě vypracované analýzy a při splnění podmínek výzvy na předložení žádosti o
dotaci byl stanoven následující počet kompostérů 100 ks - 900 l a 124 ks - 700 l a 6 ks
velkoobjemových kompostérů o objemu 2.000 l, které budou umístěny na veřejném
prostranství. Nižší počet oproti zájmu je způsoben tím, že u nás v obci je už zaveden sběr
zeleně z veřejných prostranství a u občanů do hnědých popelnic a podmínkami výzvy o
dotaci. Celkové finanční realizační
náklady projektu činí při 20%
sazbě DPH 682.800,- Kč. Pro
pokrytí potřeby všech zájemců
bude na základě souhlasu rady
předložen ke schválení obecnímu
zastupitelstvu po přiznání dotace
požadavek
na
dokoupení
potřebného počtu kompostérů
z rozpočtu obce pro všechny, kdo
předložili vyplněný dotazník.
Projektová dokumentace a
vypracovaná
analýza
byly
předloženy k projednání a
schválení na Krajský úřad
moravskoslezského kraje. Po
schválení
budou
uvedené
dokumenty vč. žádosti o dotaci
předloženy
na
Ministerstvo
životního prostředí.
Dodávka kompostérů do
domácnosti se předpokládá po
schválení dotace a výběrového
řízení na dodavatele ve druhém až
třetím čtvrtletí příštího roku.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Pozvánka
OZO Ostrava pořádá pro širokou veřejnost v sobotu 8. 9. od 9,00 do 17,00 hodin
v areálu OZO Ostrava s.r.o. Ostravě - Kunčicích na Frýdecké ulici Den otevřených dveří se
zaměřením především na třídění a zpracování odpadů, včetně prohlídky technologických
zařízení. Bude zajištěn i zajímavý zábavný a informační program pro dospělé i děti, včetně
soutěží pro děti. Návštěvníci získají zajímavé informace o nakládání s odpady, které
produkují a získají další poznatky z oblasti odpadů a přitom se dobře pobaví.
Srdečně zveme k návštěvě a věříme, že akce může přinést ideální náplň pro sobotní
akci celé rodiny!
OZO Ostrava

Léto a podzim v Místní akční skupině Hlučínsko
Jen ve zkratce Vám chceme přiblížit aktivity Místní
akční skupiny Hlučínsko. Není ani tak důležité co bylo, ale
co se bude dít, proto o začátku léta jen ve zkratce: léto
přivítala Místní akční skupina Hlučínsko finišováním
administrativy své 4. výzvy. V průběhu července jsme
přichystali povinné hodnocení Místních akční skupiny a
zúčastnili se Festivalu kultury Hlučínska.
A co nás čeká v nejbližším období? Zpracováváme projekt pro dotaci Moravskoslezského
kraje na vytvoření Integrované strategie území. Ta se bude tvořit komunitním plánováním za
otevřené účasti všech obyvatel, podnikatelské veřejnosti a samospráv obcí, které mají
působnost na území Místní akční skupiny Hlučínsko.
Koncem srpna se zúčastníme výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Tato
výstava se stala místem setkávání Místních akčních skupin, jejich vlastní prezentace a
propagace území, na kterém daná MAS působí. Stejně jako v loňském roce bude tvořit
základ našich propagačních aktivit nabídka hlučínských koláčů, jejichž ochutnávkou jsme si
získali srdce a žaludky desítek návštěvníků.
Začátkem října se zúčastníme konference Venkov 2012, která proběhne v Nových
Hradech, a jejíž hlavní program je příprava programovacího období 2014-2020.
Bezesporu nejvýraznější aktivitou bude vytvoření Integrované strategie území. Místní
akční skupina přivítá jakékoliv podněty, návrhy a připomínky ke všem tématům běžného
života venkovského regionu, kterým Hlučínsko bezesporu je. Na tvorbu společně
zhotovovaného dokumentu budeme mít dostatek času, aby vznikla kvalitní rozvojová územní
strategie, se kterou se ztotožní všichni, kteří na Hlučínsku žijí a podnikají. O postupných
krocích Vás budeme informovat prostřednictvím našich, ale také obecních webových
stránek.
Vyzýváme tímto všechny, kteří chtějí žít a pracovat v rozvíjejícím se regionu
s dostatečnou občanskou vybaveností a podnikatelskou podporou, aby podpořili svými
náměty naši Vaši Místní akční skupinu Hlučínsko.
Vaše MAS Hlučínsko
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Zpráva o restauraci fresek v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích
Poznatky podrobného průzkumu:
Dne 5. 6. 2012 bylo od investora převzato lešení pro opravu presbytáře a tak mohl být
zahájen restaurátorský průzkum v plném rozsahu z bezprostřední blízkosti malby. Před
kompletní fixáží byly odebrány vzorky pro laboratorní průzkum. Po té byla zahájena fixáž a
stabilizace podkladových vrstev.
Předmětem průzkumu bylo hlavně stanovení barevnosti a technologie fresky a to
posouzením laboratorních průzkumů a sond čištění. Vzorky pro laboratorní průzkum byly
odebrány z více poškozených míst stropní klenby. Laboratorní průzkum mimo jiné potvrdil
nízký výskyt solí ve vzorku. Nábrusy potvrzují, že malba byla provedena technikou fresko.
Svrchní nátěr není separován nečistotami, poněvadž by patrně nanesen po očištění fresky při
restaurátorských pracích provedených v roce 1956. Čistící sondy prokázaly, že tehdy byly
použity celoplošné retuše barvami na klihové bázi a tím docházelo k jejich částečnému
zkřídovatění (v případě žlutí) schytávání prachových částí a zčernání vlivem použití
nesprávných (neinertních) pigmentů (zinková běloba). Tyto vrstvy také obsahovaly zárodky
plísní, které byly aktivovány při impregnaci vaječnou temperou přes to, že emulze byla
stabilizována standardním množstvím 10% ajatinu. Plísně byly následně atakovány
postřikem vodného roztoku přípravku fungisan.
Poměr a povahu originálního pigmentu a přemaleb byly podkladem pro následný
rozpis jednotlivých barev Lasslerovy palety, která je podrobně specifikována v průvodní
dokumentaci o restaurování fresek
Velmi zásadní a destruktivní je povaha restaurátorského zásahu z roku 1987.
Restaurátor použil pro retuše velmi silného dispersního pojidla. Velmi necitlivě pak překryl
celoplošnou retuší postavy apoštolů a andělů. Čistící sondy pak prokázaly reliéf dvou vrstev
celoplošných retuší a pouze fragmenty originálu.
Podstatným přínosem bylo i studium historických pramenů. Místní kronikář,
přepisující starší záznamy kronik nás odkázal na zajímavý detail historie bohuslavické
fresky: Zde se dočteme, že Administrátor sboru Jan Jurečka dal mimo jiné aktivity roku 1902
- 1903 zrestaurovat fresky mnichovským malířem Martinem Pacherem (kostel byl vysvěcen
24. června 1903). Z této doby jsou určitě přemalby za použití kaseinu hlavně na jižní straně
klenby, kde byl značně narušen povrch malby.
Postup restaurátorských oprav:
Po odmytí s velkou pravděpodobností freska dostane zářivý charakter. Chybějící místa
bude nutné doplnit citlivou retuší. Pro některé pigmenty užívané v historii bude nutné použít
jejich synthetické náhražky. Jedná se především o zelené a modrou, které bývají v
současnosti nahrazeny umělým ultramarínem, který však nedosahuje takových dokonalých
odstínů (kobaltová zeleň tmavá (CoO.ZnO)), nebo chromoxidem tupým (Cr2O3).
Freska na stropní části nebyla postižena destruktivní retuší při restaurování v letech
1987. Po vyčištění a restaurování by se mohla stát předlohou a vodítkem k znovu oživení
lasslerova rukopisu na malbě iluzivního oltáře. Opravy v tomto roce se nezdají být ani málo
zdařilé. Obraz uprostřed oltáře je doplněn vcelku zdařilou retuší, ale sondy v oblasti mraků
prokazují pastózní vrstvy přemaleb a retuše v oblasti obličeje Panny Marie jsou plny
závažných nepřesností.
Velmi zásadní jsou pak přemalby čtyř apoštolů a andělů nad oltářním obrazem Svaté
Trojice. Restaurátor zde použil velmi hustou pastu okrů a běloby pojenou akrylátovou
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disperzí, která je jen velmi těžce rozpustná v čistící směsi obsahující líh. Malba působí tupě a
neuměle. Pod ní se nachází torzo originálu.
Stropní freska je v relativně lepším stavu, zásadnější porucha je na obraze svatého
Augustina, jinak se jedná pouze o drobné tektonické praskliny, všechny doposud provedené
tmely jsou nadále použitelné a po omytí fresky je stačí znovu proretušovat. Četné krakelové
praskliny doporučujeme tmelit pružnou tmelící směsí. Větší trhlinu pak vápennou směsí.
Problematická se zdají být místa natřená nerozpustným kaseinovým nátěrem. Zde je nutné
opakovaným mýtím tyto vrstvy co nejvíce ztenčit. Výjimečně tyto vrstvy překrýt retuší.
Jak se zdá základním znečištěním původní fresky byly přemalby. Ty se po fixážích
vaječnou temperou trhají a začínají prýskat - obzvláště na pevných zachovalých místech
originálu s použitím běloby san giovany. Tyto vrstvy přemaleb byly také zasaženy (lokálně)
plísněmi poněvadž byly klíženy organickými lepidly (klíh atp.) Tyto přemalby jsou po fixáži
vaječnou temperou snadno omyvatelné vodou. Zvlášť problematická místa pak směsí ředidel
(toluen, smáčedlo, čpavková voda, případně líh).
Průzkum zdí a špalet oken presbytáře:
Byly také provedeny sondy ve špaletách oken presbytáře. Pod necitlivými plošnými
přemalbami byl nalezen velmi nesoudržný freskový obrazec špaletového ornamentu, který
má obdobu v ornamentu ve špaletách okenních otvorů v hlavní lodi. Obrazec vykazuje
jednak zbytky barevných pigmentů původní malby a podruhé i vrypy předkreslení. Tyto dva
nálezy umožňují rekonstrukci těchto potlačených originálů.
Veškeré ostatní plochy byly od pradávna líčeny čistým vápnem. Doporučujeme proto
tyto plochy pojednat vápenným nátěrem. Dále doporučujeme odstranit stahování vlhkých
tras v místě elektrorozvodů a to odstranění z těchto míst sádrových tmelů a nahradit je
vápenným materiálem. Obzvláště v nadzemních partiích zdiva.
Sondy také prokázaly původní barevnost hlavic. Původní barva byl vápenný nátěr okrově
zlaté.
Pavel Novák, akademický malíř

Kosmetika
Vendula Segsulková

Akce!!!
Od 1. – 30. 9. 2012

Tel: 721 032 665
E-mail: Segsulkovavendula@email.cz

- Prodlužování řas
metodou řasa na řasu
pouze za 999 Kč, běžná
cena 1 500 Kč.
- Celkové ošetření pleti
kosmetikou Alcina,
včetně úpravy obočí za
300 Kč.
- Úprava obočí, včetně
barvení obočí + barvení
řas za 50 Kč.

Kde: Bohuslavice, obecní úřad
Pracovní doba: Úterý- 9:00 – 18:00 hod.
Pátek- 9:00 – 18:00 hod.
( jiná doba po telefonické domluvě )

-Klasické kosmetické ošetření – čištění pleti,
masáž obličeje, masky
-Speciální aktivní kůry kosmetiky Alcina
-Barvení obočí a řas
-Úprava obočí
-Trvalá na řasy
-Prodlužování řas metodou řasa na řasu
-Epilace teplým voskem
-Prodej kosmetiky Alcina
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Řádky ze sportu
Řádky z házené
Starší dorostenky Sokola Poruby se zúčastnily mezinárodního turnaje v Otrokovicích
TIREX JUNIOR Handball CUP 2012 ve dnech 25. a 26. srpna. Za Sokol Poruba nastoupila také
naše děvčata Anička Pudichová (32 br.) a Marie Janošová (20 br.).
Děvčata si vedla na tomto turnaji velmi dobře a jedinou porážku si odnesla od
mistrovského Zlína. Cenná jsou vítězství nad mistrem Slovenska Iuventou Michalovce a
reprezentačním výběrem Polska startujícím pod hlavičkou SMS Gliwice. Na turnaji jsme získali
individuální ocenění za nejlepší brankářku – Hana Mučková a nejlepší střelkyně Anna
Pudichová. Celkově jsme obsadili třetí místo, kdy jsme měli stejný počet bodů – 8 jako Zlín a
Gliwice – rozhodlo skóre ze vzájemných zápasů.
Výsledky jednotlivých zápasů Sokola Poruby:
Sokol Poruba
HC Zlín
16 : 21
Sokol Poruba
Iuventa Michalovce
25 : 19
Sokol Poruba
Danlog Partizánské
27 : 24
Sokol Poruba
TJ Jiskra Otrokovice
26 : 20
Sokol Poruba
SMS Gliwice
21 : 19
Petr Janoš

Řádky z kultury
DS ŠAMU Štítina

Dokonalá svatba
v KD v Bohuslavicích 23. září 2012 v 18.00 hodin
Konverzační komedie zkušeného britského dramatika
Autor: Robin Hawdon
Překladatel: z anglického originálu Jan Šotkovský, upravil Stano Slovák
Režie: Václav Benda
OSOBY A OBSAZENÍ:
Rachel, nevěsta Petra Otlíková
Bill, ženich Ondřej Benda
Tom, svědek
Lukáš Vlček
Judy, dívka Vladimíra Hagenová
Julie, pokojská Lenka Ferenz
Dafné, matka nevěsty Jarmila Baranová
Dupont, ředitel hotelu Tomáš Konečný
Scéna Tomáš Konečný, Hudba Jiří Kaštovský, Osvětlení a zvuk Meki Večerek
Text sleduje Jiřina Heřmánková, Zdenka Tomková, Kostýmy herci souboru
DĚJ:
Komedie o tom, jak může loučení se svobodou ovlivnit vlastní svatbu.
Ráno před svatbou se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si
nepamatuje, ....Všechny následující záměny, lži a nedorozumění spějí k nevyhnutelné
katastrofě, která se nakonec ukáže paradoxně být tím nejšťastnějším řešením.
(na základě oficiálního textu distributora upravil Václav Benda)
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Rybářské závody 26. 8. 2012
Byly to jubilejní dvacáté rybářské závody na Špakovském rybníku. I když počasí moc
nepřálo, přišlo na náš rybník 143 závodníků. Díky našim stálým sponzorům: Obecnímu
úřadu, manželům Hruškovým a panu Dudovi jsme připravili pro prvních 15 závodníků
krásné a hodnotné ceny. Peněžité ceny do soutěže věnuje náš spolek. Ryba poměrně dobře
brala, a tak i výsledky byly dobré.
Na 1. místě se umístil Michal Marek z Ostravy, který ulovil 11 kusů ryb s celkovou
délkou 423 cm a získal krásný pohár a peněžitou prémii. Na 2. Místě, za uloveného
největšího kapra 57 cm, se umístil Jakub Marek rovněž z Ostravy a získal pohár a finanční
cenu. Na 3. místě se umístil Juchelka David z Dolního Benešova, který ulovil 11 kusů ryb
s celkovou délkou 315 cm, vyhrál pohár a finanční cenu. Dalších 12 závodníků, kteří se
umístili, dostali rybářské nádobí jako je např. prut, podběrák, naviják a různé, pro rybáře
nezbytné, potřeby. Za celé rybářské závody, které začínaly v 7.00 hod. a končily v 13.30 hod.
se ulovilo na pruty 185 kusů ryb. Myslím si, že každý kdo přišel, nelitoval. Ve stánku jsme
měli připravenou výbornou gulášovku nebo klobásu. V cukrovinkách bylo možno zakoupit
koláče a jiné sladkosti pro děti. V dalším stánku byla na čepu perfektně vychlazená ostravská
dvanáctka. Mnozí z návštěvníků si domu odnášeli kapra vyhraného v kole štěstí.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem našim sponzorům, bez kterých by naše akce
byla podstatně chudší. Velký dík patří všem pořadatelům, kteří se činili, aby účastníci byli
spokojení. Děkuji všem občanům, kteří přišli, protože pro ně to děláme, a již dopředu zveme
všechny občany na příští akci, a to bude tradiční výlov Špakovského rybníka, který se
uskuteční v druhé polovině října.
Informaci o této zdařilé akci Vám všem podává s pozdravem „ Petrův zdar“ předseda
rybářského spolku Bohuslavice
Birtek Jan

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích
zve občany dne 8. 9. 2012 od 16.00 hodin na
tradiční posezení v areálu hasičské zbrojnice s
opékáním makrel. Taktéž budou připraveny
bramborové placky, pivo, alko i nealko, nějaké
sladkosti a celé odpoledne bude zpříjemňovat
hudba.
Výbor SDH

Sběr papíru
Mladí hasiči při SDH v Bohuslavicích provedou dne 8. 9. 2012 od 08.00 hodin sběr
starého papíru a kartonů. Občané, kteří chtějí dát starý papír do sběru, jej mohou vystavit
před své domy. V případně většího množství sběru mohou zastavit projíždějí hasičské
vozidlo, které bude jezdit po všech ulicích.
Výtěžek ze sběru bude použit na činnost mladých hasičů, která je potřebná pro plnění
programu hry Plamen, jako výlety, soustředění v přírodě, atd.
Petr Kubík a Petr Borzucký
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Hlučínská liga mladých hasičů
Na začátku jara začal 0. ročník Hlučínské ligy mladých hasičů, která se konala
v některých obcích Hlučínska. Naše družstvo se umístilo na krásném 3. místě. První místo
nám bohužel uteklo a to o pouhé 2 bodíky. Pro mladé hasiče to byla bezesporu i tak odměna
za tvrdé tréninky, které byly každou středu na sokolském hřišti. Mladí hasiči během prázdnin
odpočívali a sbírali síly na novou sezónu Hlučínské a Opavské ligy, která začíná začátkem
školního roku. Naše řady letošní rok posílili dva noví členové – Vojtěch Plaček a Lukáš
Kučera. Zároveň však odcházejí tři členové, kteří v letošním roce dosáhli věkové hranice
15-ti let. Jedná se o Jiřího Lasáka, Radima Rychvalského a Jaroslava Kubíka. Přivítání a
rozloučení se členy družstva proběhne 8. 9. 2012 na hasičské zbrojnici při tradičním opékání
makrel. Členy družstva mladých hasičů jsou v současné době Vlastimil Burian, Daniel
Kotzur, Jaroslav Kubík, Ondřej Mika, Jan Vitásek, Lukáš Dominik, Radim Rychvalský, Jiří
Lasák, Jiří Vitásek, Pavla Burianová, Jaroslav Černovský, Jan Rychvalský, David Kubík,
Vojtěch Plaček a Lukáš Kučera.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem mladým hasičům, kteří úspěšně
reprezentovali náš sbor dobrovolných hasičů a obec Bohuslavice.
Petr Kubík a Petr Borzutzký

Prodám thuje na živý plot výška od 50 do 100 cm.
Tel. 604 997 641.
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Náboženský život – historie kostelů (6.)
Dnes nás putování po kostelech zavede do sousední obce Chuchelná. Dnešní moderní
kostel nelze ještě nazvat historickým, ale farnost a kostel, i ten nový, má již svou historii.
Po stránce církevní patřila v minulosti Chuchelná pod farnost Křenovice. Po skončení
první světové války připadla Chuchelná k Československu a Křenovice zůstaly v Německu.
Tím se správa farnosti Chuchelná stala obtížnou a již od roku 1920 usilovala obec o vlastní
farnost a učinila potřebné kroky u arcibiskupství v Olomouci. Prozatímní správou farnosti
byl pověřen vikář olomouckého dómu Josef Stříž. Ten se zastal místních farníků a podpořil
jejich žádost o zřízení farnosti. V té době také vznikl v Chuchelné nový hřbitov. Do té doby
pochovávali zemřelé v Křenovicích.
Vznik farnosti byl potvrzen dne 1. července 1921. Již rok předtím byla stávající kaple
Povýšení svatého Kříže rekonstruována a konsekrována na farní kostel. Dva měsíce po
vzniku farnosti navštívil Chuchelnou za velké slávy tehdejší olomoucký arcibiskup Mons.
Antonín Cyril Stojan ve dnech 3. a 4. září 1921. Při té příležitosti slíbil, že v brzké době
pošle do Chuchelné kněze, nového prvního faráře. Svůj slib splnil a brzy nato nastoupil jako
první farář kněz Jan Valerián, který předtím působil na Osoblažsku a ovládal dva jazyky –
česky a německy.
O historii původního kostela se mi bohužel nepodařilo zjistit nic víc, než to co jsem již
uvedl, že byl posvěcen v roce 1921 a během válečných událostí, kdy fronta procházela
Chuchelnou, dostal plný zásah a byl zcela zničen. Při zásahu byl kostel plný lidí, kteří
hledali v kostele bezpečí, ale nebyli uchránění a v troskách zahynuly čtyři osoby. Mezi nimi
byl i bratr a maminka jedné dosud žijící naší spoluobčanky.
Chuchelná usilovala dlouhá léta o stavbu nového kostela a již v roce 1948 měla farnost
zhotoveny plány na novou stavbu kostela. Politická situace a následující uchopení moci
komunisty nedovolily kostel postavit. Naději přinesl rok 1968, kdy došlo k uvolnění situace a
„ pražské jaro“ slibovalo změnu. Naděje však byla velmi brzy zmařena na další dlouhá léta
vstupem vojsk „Varšavské smlouvy“ na území naší republiky.
Až po revoluci v roce 1989 se občané chopili nové možnosti postavit si nový kostel a
horečně začali sbírat peníze a podklady pro stavbu (plány, povolení a další). Tentokrát již
poměry byly nakloněny odvážným farníkům, kteří nechali při první návštěvě papeže Jana
Pavla II. na Velehradě posvětit základní kámen a v roce 1993 započali se stavbou.
Vymodlené a požehnané dílo rychle rostlo a již za tři roky se kostel skvěl v plné kráse
připraven ke svěcení. Stavitelem kostela byl pan Richard Rataj, architektem stavby Jan
Kremer a architektem interiéru Josef Barták z Hlučína.
Tak se po dlouhých letech dočkala farnost Chuchelná svého vytouženého kostela a dne
4. května 1996 i jeho posvěcení. Světitelem byl sám arcibiskup olomoucký Mons. Jan
Graubner a kostel zasvětil Povýšení svatého Kříže.
Stavba byla financována ze sbírek farníků a občanů Chuchelné za vydatné pomoci
sousedních farností (i u nás se pořádala sbírka) a přátel z Německa.
Krásná moderní architektonická stavba se stala jednou z dominant obce a důstojným
stánkem pro setkávání se s Bohem. 14. září slaví v Chuchelné odpust a my máme možnost
při té příležitosti navštívit tento stánek, shlédnout krásnou moderní stavbu a spolu s farníky
Chuchelné děkovat a chválit Boha.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v září 2012
Šimo Jozef
Skovajsová Gertruda
Breuer Josef
Dominiková Růžena
Fojtík Max
Špakowský František
Stočková Terezie
V měsíci září 2012 oslaví zlatou svatbu
manželé Annemarie a Berthold Pawlikovi.
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme, manželům Pawlikovým
přejeme 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:
Internetové stránky obce:
Webová stránka školy:
E-mail:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
www.zsbohuslavice.cz
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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