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Vážení spoluobčané,
v lednovém zpravodaji jsem napsal, že letošní
opravdová zima si dává na čas. V době
roznášení zpravodaje do schránek už to ale
nebyla pravda. Leden, nejstudenější měsíc
v roce, nám ukázal svou zimní, pravou tvář.
Mrazy i množství sněhu jsou však přijatelné,
jen několikadenní ledovka způsobila nehody a
komplikace v dopravě. Příznivci zimních
sportů a děti si mohou užívat zimních
radovánek v obci a okolí, kde je především
množství dobrých běžeckých tras. Jen prosím
pěší turisty, aby byli ohleduplní a neničili je.
Na konci ledna přišla obleva, ale zima se má
ještě vrátit.
V uplynulém měsíci byla všechna pozornost
medií i občanů zaměřena na volby prezidenta
naší republiky. Poprvé v historii měli možnost
volit přímo občané. Volby probíhaly
dvoukolově, protože ani jeden kandidát
nezískal v prvním kole potřebnou nadpoloviční
většinu hlasů. Do druhého kola postoupil podle
očekávání Miloš Zeman a pro mnohé
překvapivě
Karel
Schwarzenberg.
Po
nesmlouvavé a místy vyhrocené kampani před
druhým kolem nakonec zvítězil s velkým
přispěním komunistů rozdílem necelých 10 %
Miloš Zeman, který bude prezidentem na
období příštích pěti let. Na celém Hlučínsku
jen v naší obci a ve Velkých Hošticích zvítězil
Karel Schwarzenberg.
Všichni bychom měli podle příkladu p. Karla
Schwarzenberga uznat vítězství a pogratulovat
novému p. prezidentovi Miloši Zemanovi
k jeho zvolení. Tak jako jinde ve vyspělých
demokratických státech by se měly co nejdříve
„zasypat vykopané příkopy“ a mohla se tak
uklidnit rozjitřená nálada. Všichni musíme
spojenými silami čelit hospodářské recesi a
většímu zadlužování země. Jak už jsem
v lednovém zpravodaji napsal, určitě bychom
si [Zadejte
přáli, abytext.]
nový prezident zemi nerozděloval,
ale spojoval, aby prosazoval další rozvoj
svobody a demokracie a nevedl zemi zpět

do nesvobody a starých „pořádků“ a zejména
usměrnil a přesvědčil politické strany a jejich
představitele, aby vítězové v politické soutěži
„nebrali vše“, ale spolupracovali s opozicí. Cílem
musí být služba občanům a zajištění jejich
spokojeného života. Ne osobní ambice a prospěch,
budování pochybných struktur a reformy pro
reformy. I letos, stejně jako v minulých létech, se
setkala tříkrálová sbírka v naší obci s mimořádnou
štědrostí. I přes nepříznivý hospodářský vývoj,
zvyšování daní i cen bylo vykoledováno 81.530,Kč což je o 3.230,- Kč více jak loni. Děkuji za vaši
ochotu a štědrost, která umožní více a lépe pomáhat
těm nejpotřebnějším v naší společnosti.
V lednu jsme zahájili přípravu na letošní
nejvýznamnější investici vyhlášením veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby „Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ
Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění“. Své
nabídky mohou uchazeči předkládat do 11. 2. 2013.
Po komisionálním otevření obálek s nabídkami bude
následovat jejich vyhodnocení jmenovanou komisí,
schválení hodnocení nabídek a smlouvy o dílo
v radě a zastupitelstvu. Na tuto veřejnou zakázku
bude bezprostředně navazovat veřejný výběr na
zhotovitele „Opravy komunikace „U Kovárny“ a
„Hasičská zbrojnice v Bohuslavicích, výměna
oken“.
Probíhající plesová sezóna se v únoru přehoupne do
druhé poloviny. Využijte nabídku pořadatelů na
tradiční společenské plesy, které jsou u nás
pořádány v sále kulturního domu a přijďte se
zatančit a společně pobavit.
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 26. jednání dne 14. 1. 2013
následující program:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření za rok 2012, daňové příjmy v roce 2012, převod zůstatku hospodaření
do roku 2013
4. Informace o vyneseném rozsudku krajského soudu, osvobození obce
5. Schválení darovací smlouvy na parc. č. 2180/8, ostatní plocha (stará komunikace „U dubů),
předložení ke schválení obecnímu zastupitelstvu
6. Schválení dodatku ke Střednědobému plánu sociálních služeb, výstavba „Domu pokojného
stáří Vincence Hurníka“, předložení obecnímu zastupitelstvu
7. Smlouva o zřízení věcného břemene (Štefek)
8. Převod vlastnictví kanalizace – Josef Jiřík
9. Investiční výstavba – stavby
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
vyhlášení a průběh výběrového řízení, prohlídka stavby 29. 1. 2013
 Rekonstrukce chodníků v průtahu obce (Kostel – samoobsluha, KD samoobsluha) –
vypracování projektové dokumentace, vyžádání nabídky
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, výstupy z instalace 2 ks radarů, dokončení studie
 Žádost o dotaci na dětské hřiště MŠ Bohuslavice
 Komunikace u Kovárny – výzva a výběrové řízení, hodnotící komise
 Prodloužení odbočky z ul. Polní, infrastruktura pro RD (Pawlik, Hanske)
 Výměna oken v Hasičské zbrojnici, zrušení dotačního titulu Plán obnovy venkova MS Kraje
 Objížďka střediska Moravec – vypracování projektové dokumentace
 Parkoviště u Samoobsluhy – vypracování projektové dokumentace, vyjádření dotčených
orgánů
 Parkoviště u Hasičské zbrojnice, posun vrat pro vjezd na parkoviště
 Výsadba zeleně, podána žádost o dotaci
Projektová dokumentace
 Územní plán obce Bohuslavice, uzavřená SOD, předání podkladů pro vypracování ÚP
Bohuslavice
 Komunikace ul. Horní vč. infrastruktury, projednání s vlastníky sousedních pozemků
 Rekonstrukce ul. Záhumenní, prověření hranic pozemků a tras inženýrských sítí, nové
napojení novostavby RD manželů Theuerových a umístění měření EL + HUP, stanovisko
obce
 Infrastruktura pro nové RD, p. č. 1554/10 vč. přeložky stávající kanalizace ul. Na Svahu,
vypracování projektové dokumentace
 Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na území obce Bohuslavice, uzavřena
SOD s Ekotoxou Opava, zahájení prací
 Prodloužení komunikace ul. Školní, vyžádání nabídky na projekt 2. pol. 2013
 Projektová dokumentace „Opravy chodníků na ul. Opavské“, vyžádání nabídky
 Studie rozšíření hřbitova, vyžádání nabídky Ing. arch. Mokrý
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 Vypracování žádosti o dotace
10. Organizační věci:
Povinné zřízení účtu obce u ČNB
Navýšení pracovního úvazku Marie Mikové – redakce zpravodaje
Žádost o vyjádření k čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených
těžbou v DP Bohuslavice v roce 2013
Směrnice o dohodách o odpovědnosti, dohody o hmotné a finanční odpovědnosti
Směrnice k provozu motorových vozidel
Směrnice k vedení pokladny
Nájemné kurzu němčiny
Nájemné za využívání hasičské zbrojnice, schválení výnosu na činnost SDH
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost charitní pečovatelské služby
Žádost o dotaci za pečovatelskou činnost Charity Hlučínna 4. čtvrtletí 2012
Žádost o dotaci na Slavnostní vyhlášení Ankety o nejúspěšnějších sportovcích a
sportovních kolektivů okresu Opava, neschváleno, dotaci poskytnout jen v případě
jmenování sportovce nebo kolektivu z Bohuslavic
Hostování lunaparku p. Václava Pflegra na Anenských slavnostech 2013, schváleno
Kulturní akce v lednu, návrh akcí k jubileu 725 let od první písemné zmínky
11. Diskuse:
Výsledky Tříkrálové sbírky
Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky
Poskytnutí dotace na Mistrovství republiky v šachu
Opakovaní deratizace obce
Nájem hospodářské budovy
Zavádění jednotné bezkontaktní čipové karty ODIS pro využití napříč všemi dopravci v
Moravskoslezském kraji.
Instalace značek „Autobusových zastávek“
Kalendář 2014 (50. výročí ZŠ, 40. výročí KD, 30. výročí HZ)

Důležité informace
Smlouvy na vodné a stočné
V závěru roku 2012 byly rozeslány do všech rodinných domků v obci nové smlouvy na dodávku
vody a odvádění odpadních vod, které platí od 1. 1. 2013. Tyto smlouvy měly být odevzdány na
obecní úřad nejpozději do 16. 1. 2013. Do konce měsíce ledna jsme však zaznamenali, že ne všichni
odběratelé podepsané smlouvy vrátili zpět. Vyzýváme Vás proto o jejich vrácení v náhradním
termínu nejpozději do poloviny února. V případě, že máte jakékoliv nejasnosti, dostavte se na
obecní úřad, kde budou doplňující informace.
Karla Krupová
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Odvádění odpadních vod
Při konzultacích s majiteli rodinných domků v souvislosti s uzavíráním smluv o dodávce vody a
odvádění odpadních vod byly často kladeny dotazy na provoz žump a septiků. K této problematice
sdělujeme:
Žumpa je vodotěsná nádrž, která je určena k jímání odpadních vod. Odpadní vody ze žumpy jsou
čerpány a odváženy k likvidaci na úředně schválenou čistírnu odpadních vod.
Septik je dvou nebo vícekomorová nádrž s přepady, kde dochází zadržování tuhých látek
obsažených v odpadní vodě. Septik má přepad, kterým je odváděna odpadní voda do vod
povrchových nebo podzemních.
Bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku do vod povrchových vydáno podle
předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci
do 31. prosince 2001, zaniklo podle čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. nejpozději dnem 1. ledna
2008, pokud nezaniklo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, byla-li tato doba kratší.
Stejně tak bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku do vod podzemních vydáno podle
předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci
do 31. prosince 2001, zaniklo podle čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. nejpozději dnem 1. ledna
2008, pokud nezaniklo uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, byla-li tato doba kratší. U povolení,
která dnem 1. 1. 2008 zanikla, bylo možno požádat do 1. 7. 2007 o jejich prodloužení, jinak bylo
třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. Vypouštění podléhá povolení
vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Bez
platného povolení není možno odpadní vody vypouštět ani do vod povrchových ani podzemních.
Pro naši obec je vodoprávním úřadem MěÚ Hlučín.
V naší obci byla provedena v průběhu roku 2011 kontrola České inspekce životního prostředí, která
byla zaměřena na nakládání s vodami na území obce odkanalizování obce a jednotlivých objektů
v majetku obce a na kontrolu vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace do vod povrchových.
Kontrola nebyla zaměřena na nakládání s vodami u majitelů nemovitostí na území obce.
Při kontrole bylo zjištěno znečištění povrchových vod vodami odpadními. Z tohoto zjištění
vyplynulo doporučení obci požádat vodoprávní úřad o povolení k vypouštění odpadních vod
z kanalizace do vod povrchových u všech 28 výustí obecní kanalizace do Bohuslavického potoka,
silničních příkopů směrem k Dolnímu Benešovu a melioračního příkopu pod rekultivovanou
skládkou u lihovaru. Doporučené povolení bylo obci vydáno v 10/2012. Vypouštění vod je
podmíněno odebíráním vzorků ze všech 28 vyústí a dodržením předepsaných limitů znečištění.
Hned první odběr vzorků a následný rozbor prokázal v některých případech velké znečištění
odpadních vod. Bylo provedeno propláchnutí problematických větví kanalizace a majitelé rodinných
domků na některých ulicích byli vyzváni k vyčerpání žump a septiků. Po provedených opatřeních
došlo k podstatnému zlepšení kvality odpadních vod.
Abychom zamezili do budoucna vzniku problémů s vypouštěním odpadních vod, vyzývám vás ke
kontrole dokumentace a povolení k provozování žump a septiků a jejich pravidelnému vyvážení (u
žump při každém naplnění, u septiků tak, aby se dodržely limity dané povolením, min. 2 x ročně).
V opačném případě hrozí, že odebírané vzorky nebudou splňovat předepsané hodnoty. Za jejich
nedodržování budou vystaveny nemalé finanční pokuty nejen obci ale i majitelům nemovitostí,
budou následovat další kontroly České inspekce životního prostředí, Povodí Odry a vodoprávního
úřadu MěÚ Hlučín. Cílem nás všech by mělo být udržení co nejlepšího životního prostředí v naší
obci.
Ing. Kurt Kocián
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Pronájem hrobových míst v roce 2013
a další informace
Pronajímatelům hrobových míst, kterým v roce 2013 končí pronájem, sdělujeme, že rada obce
Bohuslavice bude na své schůzi v měsíci únoru 2013 projednávat a schvalovat nové pronájmy na
období dalších 10-ti let. Během měsíce března 2013 budou těmto pronajímatelům zaslány k podpisu
nové smlouvy. Jeden výtisk požadujeme vrátit na obecní úřad při zaplacení pronájmu. Hrobová
místa byla proměřena a výše poplatku je nezměněna a činí tak jako v loňském roce 7,- Kč/m2/rok za
pronájem pozemku hrobu a 25,- Kč/m2/rok za služby s pronájmem spojené. Řád pro pohřebiště,
ceník za pronájem hrobového místa, ceník za výkop hrobu a hrobnické práce, (které zajišťuje
hrobník p. Jiří Ječmínek), jsou vyvěšeny na informační tabuli na hřbitově u hlavní brány.
Znovu upozorňujeme pronajímatele hrobů, pokud budou osazovat nové rámy a pomníky (i výměnou
za staré), na jejich povinnost dostavit se na obecní úřad pro povolení a odsouhlašení osazení
pomníku a rámu a to v dostatečném předstihu před objednáním nového rámu i pomníku u firmy. V
případě nedodržení těchto povinností ze strany nájemce, může obec jako správce hřbitova uložit
pokutu do výše 3.000,- Kč.
V případě úmrtí obec zajišťuje u hrobníka pana Jiřího Ječmínka výkop hrobu. Je nutno se však
dostavit na obecní úřad domluvit termín a čas pohřbu, číslo hrobu a další náležitosti pohřbu. Jelikož
hrobnické práce provádí p. Ječmínek na svou živnost, platí za tyto práce objednatel pohřbu přímo
jemu. Na obecním úřadě se pak hradí poplatek za pronájem smuteční síně ve výši 300,- Kč (vč. 21%
DPH) a případný poplatek za pronájem sálu nebo obecní banketky v kulturním domě v případě
pořádání smuteční hostiny.
Místní poplatek ze psů
Obecní úřad upozorňuje držitele psů na jejich povinnost uhradit v hotovosti na obecním úřadě –
pokladně obce (Krupová Karla), do konce měsíce března 2013 pro letošní rok místní poplatek ze psů
dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích. Tato vyhláška je vyvěšena na
web. stránkách obce. Připomínáme, že poplatek platí držitel psa s trvalým bydlištěm v obci za psa
staršího 3 měsíců. U přihlášení psa je nutno vyplnit přihlášku. Roční poplatek je 100,- Kč, za
každého dalšího psa téhož držitele je poplatek 150,- Kč. V případě vzniku poplatkové povinnosti
během roku, se platí poplatek v poměrné výši. Pokud pes uhynul, byl utracen, ztratil se apod., je
držitel povinen dostavit se na obecní úřad a vyplnit odhlášku z místního poplatku ze psů. Pokud tak
neučiní, je povinností uhradit roční poplatek. Evidenci přihlášek a odhlášek místního poplatku ze
psů vede paní Janošová Jana.
Dále se obracíme na držitele psů, aby dodržovali ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 O
pravidlech pro pohyb psů, jejíž znění je rovněž zveřejněno na web. stránkách obce. V poslední době
opět docházejí na obecní úřad stížnosti na volné pobíhání psů po obci. Naštěstí došlo zatím jen ke
škodám na zadávené drůbeži a ne k újmě na zdraví spoluobčanů, zejména dětí. Nahlášené přestupky
byly předány k projednání přestupkové komisi na Městský úřad Hlučín.
Karla Krupová
Sdělení pro držitele řidičských průkazů
Na základě zákona č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů, došlo k právě § 134 týkajícího se výměny dosavadních
řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich
držitele povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
Odbor dopravy
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Instalace radarů pro měření rychlosti
Ještě v minulém roce, těsně před vánočními svátky byly v naší obci nainstalovány firmou DOSIP
Servis, s. r. o. dva radary na měření rychlosti. Jeden radar byl umístěn na vjezdu od Dolního
Benešova a druhý na vjezdu od Závady. Radary ukazují okamžitou rychlost každou 0,5s v rozmezí 0
– 199km/h a zaznamenávají 0 – 250 km/h. Horní a dolní hranice rychlosti se dají nastavit. Dále se
nastavují hranice pro změnu barvy displeje nebo blikající nebo plynulé zobrazení. Radary byly
umístěny a nastaveny tak, aby řidiči přijíždějící do obce byli v co největší vzdálenosti od začátku
obce upozorněni na svou rychlost a měli dostatek času na její snížení na povolenou hodnotu při
vjezdu do obce. Radary jsou rovněž vybaveny statistickou jednotkou s dálkovým bezdrátovým
přenosem. Data budou vyhodnocována vždy po jednom měsíci. Po třech měsících bude provedeno
celkové vyhodnocení, po kterém bude doporučeno buď ponechání stávajícího nastavení nebo
provedení úpravy vč. možného přemístění na jiné vhodné místo. Už první údaje i ohlasy občanů
potvrzují, že instalace radarů přispěla ke snížení rychlosti vozidel přijíždějících do naší obce a tím
přispěla ke zvýšení bezpečnosti dopravy, chodců a především dětí.
Matriky Hlučínska na webových stránkách Zemského archívu v Opavě.
Stále více lidí má zájem o zjištění vlastních rodových kořenů. A protože předpokládáme, že tento
zájem může být i v naší obci přinášíme informaci o možnosti získávání údajů o narození, sňatcích a
úmrtích předků, které jsou zaznamenávány do evidenčních knih tzv. matrik. Matriky se dělí do tří
základních skupin, na knihy křtů, N - narození, O – oddáni a Z – zemřelí. Od roku 2009 jsou
matriky Zemského archívu v Opavě (dále jen ZAO) v digitalizované podobě (jako scany) volně
přístupné na webu archívu: www.archives.cz. Územní kompetence ZAO a jeho pobočky
v Olomouci zasahuje oblast českého Slezska a severní Moravy. Patří sem tedy i celá oblast
Hlučínska. Archiválie lze nyní studovat bez osobní návštěvy badatelny archívu, navíc bezplatně a
s možností ukládat si zvolené zápisy do vlastního počítače ve formě jpg – obrázku. Sbírka matrik
ZAO je uspořádána podle děkanátu, takže obce Hlučínska jsou zde řazeny v rámci děkanátu Hlučín
se základním označením „H“, přičemž další dělení na farnosti odlišují římské číslice. Identifikace
každého svazku matriky je pak provedena řadou, kterou tvoří písmeno děkanátu (H - Hlučínsko),
římské číslo farnosti II – Bohuslavice a arabské číslo příslušného svazku.
Pokud by chtěl někdo další informace, tak jsou uvedeny v článku Zdeňka Kravara „Matriky
Hlučínska na webové stránce Zermského archivu v Opavě, který byl zveřejněn ve vlastivědném
časopisu Muzea Hlučínska č. 2 v minulém roce. Další informace můžeme také poskytnout na
obecním úřadě.
Termíny svozů
velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2013
V letošním roce se uskuteční svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu v níže uvedených
termínech:
Sobota 27. 4. 2013 v době od 8.00 do 13.00 hod. – parkoviště u kulturního domu
Sobota 21. 9. 2013 v době od 8.00 do 13.00 hod. – parkoviště u kulturního domu
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Zachování čistoty ovzduší
V lázních Klimkovice se uskutečnil seminář, zabývající se zhoršenou kvalitou ovzduší
v přechodných obdobích, ale zejména v průběhu topné sezóny. Níže uvádím získané poznatky a
doporučení, které by měly při jejich dodržování zlepšit čistotu ovzduší. Zatímco emise
průmyslových podniků se daří výrazně snižovat, na zhoršujícím se stavu ovzduší zejména v menších
městech a obcích se projevuje ve větší míře doprava a zejména lokální topeniště. Na množství
škodlivin, které vycházejí z komína a které později dýcháme, mají zásadní vliv čtyři faktory:
1. Čím topíme.
Černé a hnědé uhlí. Typická tuhá paliva. Rozhodující je způsob spalování a také kvalitativní
parametry (výhřevnost, obsah síry, popela aj.). Nejhorší jsou staré prohořívající kotle
s ručním přikládáním, spalování s omezeným přístupem vzduchu a spalování méně
hodnotných paliv
Dřevo. Obnovitelná surovina. Neobsahuje síru, emise SO2 a má nízký podíl popele. U dřeva
je nutné jeho dostatečné vysušení, nejméně 2roky, u tvrdého dřeva minimálně 3 roky. Platí,
že špatně spálené mokré dřevo může být horší než dobře spálené uhlí. Při spalování mokrého
dřeva mohou vznikat i velmi nebezpečné emise – polycyklické aromatické uhlovodíky a
dioxiny.
Další druhy biomasy (dřevní štěpky, brikety, pelety. Platí totéž co u kusového dřeva.
Čím v kotli na tuhá paliva rozhodně netopit:
Plasty – při pálení vzniká nejvíce jedovatých rakovinotvorných látek (dioxiny a jedovaté
sloučeniny chlóru)
Polystyrén – vzniká jedovatý styrén
Plastové fólie a PET láhve (vznikají polyaromatické uhlovodíky)
Chemicky ošetřené palety nebo palety z překližek, dřevo z demolic, okna, rozbitý nábytek,
natřená nebo lakovaná prkna – při spalování se uvolňují rakovinotvorné dioxiny a
formaldehyd (až 500 x více než při použití palivového dříví)
Spalování nápojových kartónů (obaly od mléka a džusů) produkuje chlororganické látky a
těžké kovy, tyto obaly patří do kontejneru na plasty)
Celobarevné letáky a časopisy. Obsahují v tiskařských barvách velké množství těžkých kovů.
Spalováním papíru ničíme cennou surovinu.
Pneumatiky. Spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další velmi jedovaté
látky
Tráva, listí a zbytky potravin. Mohou být zdrojem nebezpečných látek, zejména při spalování
na zahradě v mokrém stavu.
2. V čem topíme.
U starých prohořívajících kotlů byla experimentálně zjištěna produkce tuhých znečišťujících látek
59 kg při spalování černého uhlí a 249 kg u hnědého uhlí na rok a dům. U automatických kotlů bylo
zjištěno množství tuhých znečišťujících látek ve výší 12 kg u černého uhlí a 6 kg u hnědého uhlí na
rok a dům. Při spalování tuhých paliv však vzniká celá řada dalších znečišťujících látek, kde rozdíl
mezi ručně plněným prohořívajícím kotlem automatickým kotlem s optimálním spalováním může
být stejné výrazný.
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3. Jak topíme
Nejnižší produkce emisí je při provozu kotle v rozmezí blízkém jmenovitému výkonu.
Největší problém je s ručně plněnými kotli, kdy v případě nižší spotřeby tepla je nejlepší topit
nárazově, což přináší problém v neustálém obsluhování. Ve většině případu dochází
k naplnění kotle a jeho „přidušení“ což má za následek požadovaný nižší okamžitý výkon,
delší dobu hoření paliva, ale také mimořádně vysokou produkci emisí, velmi nízkou účinnost
a zanášení kotle a spalinových cest. Kotel v takovém provozu produkuje několikanásobně
více emisí než automatické kotle spalující totéž palivo. Pokud bychom nechtěli měnit starý
kotel za nový, automatický, může být řešením instalace akumulační nádrže.
Se správným topením úzce souvisí také stav komína a spalinových cest. Zanesený nebo jinak
poškozený komín nejen že zhoršuje účinnost kotle, ale může představovat i vážné požární a
bezpečnostní riziko (požár, otravu zplodinami).
4. Kdo topí.
Na množství škodlivin má také velký vliv i osoba, která obsluhuje kotel, skladuje palivo a
stará se o stav spalinových cest. Dbá na to, aby proběhlo správné a dostatečné zapálení,
nepřikládá do kotle „vše co hoří“, udržuje palivo v suchém stavu, provozuje kotel co nejblíže
jmenovitému výkonu a dbá na dobrou průchodnost a čistotu spalinových cest.
Jednou z cest jak zlepšit ovzduší v naší obci je využití dotačního programu na podporu výměny
starých kotlů s ručním plněním paliv za nové, plně automatizované kotle na tuhá paliva a biomasu.
Zájemci z Moravskoslezského kraje mohou získat na výměnu kotle finanční dotaci ve výši 40.000,Kč. Více informací můžete získat na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz/kotlikovadotace/ nebo na obecním úřadu. Máme informaci, že v naší obci už byla majiteli rodinného domu
dotace přidělena a pořízený automatický kotel byl uveden do provozu.

Pozvánka
Obecní úřad zve spoluobčany na zasedání OZ, které se uskuteční v Obřadní síni Obecního
domu ve čtvrtek 21. 2. 2013 v 17.00 hod.

Pozvánka
Klub paličkářek zve srdečně naše občany do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě na výstavu
paličkované krajky. Výstava se koná u příležitosti nedožitých 90 let paní Blaženy Malenkové,
učitelky paličkování. Výstavu je možné zhlédnout od 29. 1. do 25. 2. 2013 vždy před představením
a v jeho průběhu.
Srdečně zvou členky Klubu paličkářek Bohuslavice.

Inzerce
Hledám parkování pro starého veterána automobil Simca 1966, starou garáž, stodolu – suché místo
v obci Bohuslavice a okolí.
Cena – pronájem dohodou.
MUDr. Radim Mokroš, tel 602 793 130
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Výsledky 1. kola voleb prezidenta České republiky v obci Bohuslavice:
1. kolo (11. a 12. 1. 2013)
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 1337
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 915
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 910
Účast voličů:

68,43%
Pořadí jednotlivých kandidátů:
1.

Ing. Jan Fischer CSc.

211

2.

Ing. Miloš Zeman

205

3.

Karel Schwarzenberg

169

4.

Jiří Dienstbier

111

5.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

83

6.

Prof. JUDr. Vladimír Franz

49

7.

Taťana Fischerová

48

8.

MUDr. Přemysl Sobotka

19

9.

Ing. Jana Bobošíková

15

Celkem

910

Výsledky 2. kola voleb prezidenta České republiky v obci Bohuslavice:
2. kolo (25. a 26. 1. 2013)
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 1337
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 818
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 812
Účast voličů:

61,18%
Pořadí kandidátů:
1.

Karel Schwarzenberg

414

2.

Ing. Miloš Zeman

398

Celkem

812
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. 1. 2013 koledovalo jedenáct skupinek tří králů za doprovodu dospělé osoby
v Bohuslavicích pro Tříkrálovou sbírku. Koledování bylo velmi úspěšné. Za radostné poselství
lásky, pokoje a míru do jednotlivých domácností, potvrzeného nápisem K+M+B 2013, dostali
finanční obnos. Bohuslavičtí občané otevřeli své domovy a svá srdce a byli ke koledníkům velmi
štědří. Sbírka v Bohuslavicích vynesla 81.530,- Kč, což je více oproti loňsku, kdy se vybralo
78.300,- Kč.
Všem dárcům patří upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Příjmení a jméno

Číslo pokladničky

Částka

Marie Miková

2301

8.265,- Kč

Jana Janošová

2302

7.925,- Kč

Edita Pudichová

2303

10.455,- Kč

Markéta Freislerová

2304

6.550,- Kč

Pavlína Lasáková

2305

6.960,- Kč

Karin Herudková

2306

7.640,- Kč

Daniela Buriánová

2307

5.895,- Kč

Jiří Vitásek

2308

5.030,- Kč

Pavel Vitásek

2309

7.440,- Kč

Lucie Cyrusová

2310

8.000,-Kč

Marie Viktorinová

2311

7.370,- Kč

CELKEM

81.530,- Kč
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Tříkrálová sbírka 2013 Charita Hlučín
vybraná částka
2013

OBEC
Antošovice

OBEC

14 989 Kč

vybraná částka 2013

Kravaře
213 248 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh

106 922 Kč

Kravaře-Kouty

Bělá

15 303 Kč

Ludgeřovice

Hlučín - Bobrovníky

35 918 Kč

Markvartovice

44 709 Kč

Bohuslavice

81 530 Kč

Píšť

63 563 Kč

Rohov

26 003 Kč

Strahovice

33 864 Kč

Bolatice

122 335 Kč

Borová

125 440 Kč

Darkovice

50 691 Kč

Sudice

21 785 Kč

Hlučín - Darkovičky

57 889 Kč

Šilheřovice

54 588 Kč

Hať

93 644 Kč

Štěpánkovice

Hlučín - město

104 973 Kč

195 393 Kč

Třebom

4 992 Kč

Chuchelná

45 193 Kč

Vřesina

41 605 Kč

Kozmice

65 770 Kč

Závada

21 168 Kč

Kobeřice

107 377 Kč

Celkem:

1 748 892 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky roku 2013, kterou organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích
regionu Hlučínsko, byla vykoledovaná štědrá částka

1 748 892 Kč.

Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což představuje
sumu

1 136 780 Kč.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!!!
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Sbor dobrovolných hasičů
Hodnocení práce hasičů za rok 2012,
v sobotu 19. 1. 2013 se uskutečnila v hasičské
zbrojnici Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů v Bohuslavicích, která
hodnotila rok 2012. Členská základná má 86
členů, z toho 20 žen a 12 dětí. Ve svém
vystoupení zhodnotil starosta činnost sboru a
konstatoval, že se sbor, mimo hasičskou
činnost, podílí i na kulturních a společenských
akcích v obci. Hasiči připravili pro občany 2
plesy, 2 soutěže v požárním sportu a 3
posezení v areálu hasičské zbrojnice, které
bylo spojeno s opékáním makrel. Všechny tyto
akce byly hodnoceny jako zdařilé a nedošlo
k jejich narušení nepřízní počasí. Hasiči se rovněž zúčastnili Vánočního jarmarku se svými
tradičními bramborovými placky a horkou hruškou. Na výstavě perníku byla prezentována hasičská
zbrojnice, kdy perníkové dílo vzešlo z rukou členky pí. Jany Vitáskové.
Někteří aktivní členové byli za svou práci ocenění čestným uznáním základní organizace, krajského
výboru a ústředí sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V loňském roce opustil naše řady nejstarší člen, jak věkem, tak i délkou členství v hasičském sboru
a to 62 let, p. Leo Buhla.
Vedoucí mládeže p. Petr Kubík seznámil přítomné s aktivitou mládežnického družstva, které
dosáhlo v roce 2012 v kategorii starších žáků 3. místo v Hlučínské lize a dále vybojovali 1. místo na
soutěži v Dobroslavicích a několik dalších umístění. Na konci sezóny opustili řady mladých hasičů
4 členové a to Jaroslav Kubík, Jiří Vitásek, Radim Rychvalský a Jiří Lasák, jelikož dosáhli věku 15
let a již se nemohou účastnit dalších soutěží. Za jejích aktivní činnost jim bylo sborem uděleno
čestné uznání. Do řad mládežníků byli přijati dva noví členové a to Vojtěch Plaček a Lukáš Kučera.
V branné soutěži, která byla pořádána ve Vřesině, si Radim Rychvalský vystřílel ze vzduchovky 1.
místo.
Mladí hasiči byli také na dvou výletech, na které si vydělali sběrem šrotu a papíru.
Rovněž svou činnost zhodnotilo soutěžní družstvo žen, které v uplynulém roce doznalo značné
obměny. Do soutěžního družstva nastoupily 4 nové členky, Marie Janošová, Vanda Zelinová,
Nikola a Vendula Viktorínovy, které doplnily Andreu Moslerovou, Renatu Zajíčkovou a Michaelu
Lasákovou. Po seznámení se s činností jednotlivých členek si vybraly své pozice, na kterých se
následně zdokonalovaly. Zúčastnily se dvou netradičních soutěží přes rybník a to v Jamnici a
Loděnici. Křest „ohněm“ si prodělaly na hasičské slavnosti v Bohuslavicích, kde v kategorii žen
obsadily druhé místo. Celkem se zúčastnily 14 soutěží, kdy ve dvou případech nedošlo k jejich
hodnocení z důvodů nedokončení soutěže. Taktéž se zúčastnily mezinárodní hasičské soutěže
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v polských Chalupkách, kde v kategorii českých družstev, bez rozdílu kategorií mezi muži a ženami,
obsadily celkové 2. místo za vítězným družstvem mužů z Markvartovic.
Někteří naši muži se také účastní netradičních hasičských soutěží pod názvem “Železný hasič“.
Hlavním tahounem a reprezentantem, jak sboru, tak obce, je ing. Adam Ryš, který byl na některých
soutěžích doplněn Janem Manuschem a Davidem Zajíčkem. Za jeho největší výkony lze posoudit
výstup na Štramberskou trúbu a na radniční věž v Ostravě. Všechny soutěže, do kterých nastoupil,
vždy dokončil. Za tuto jeho aktivní činnost mu byla sborem udělena plaketa.
K činnosti zásahové jednotky p. Jan Manusch uvedl, že se členové zásahové jednotky účastní
školení dle plánu, řidiči provádějí kondiční jízdy s vozidly. Jednotka byla v roce 2012 vyslána na
likvidaci 3 požárů a to 2x v Bělé a jednou lesního porostu v Kozmicích. V měsíci prosinci bylo
provedeno námětové cvičení, které je součásti výcviku, na průmyslový objekt v Píšti-Hurkách.
Tohoto cvičení se z našeho sboru účastnila obě vozidla, kdy vozidlo Tatra bylo vyčleněno na
dopravu vody a osádka vozidla Avie na čerpání vody čerpadlem z vodního zdroje do cisteren. Mimo
tuto činnost ještě dva členové prováděli v dýchací technice kontrolu zakouřené dílny a vyproštění
jedné zraněné osoby. Mimo hasičů z Bohuslavic se tohoto námětového cvičení zúčastnili hasiči
z Dolního Benešova, Závady a Píště.
Dále ještě členové zásahové jednotky zasahovali celkem 10x na likvidaci vos a sršňů.
Několikrát bylo provedeno čištění ucpané kanalizace a příkopu od nánosu sedimentu.
Členové hasičského sboru se také brigádnickou činností starají o areál hasičské zbrojnice.
Robert Lasák – starosta hasičů

Plesová sezóna 2013
Únor
2. 2. 2013

Sportovní ples – SK Bohuslavice

3. 2. 2013

Maškarní ples MŠ Bohuslavice

9. 2. 2013

Pochování basy – Sbor dobrovolných hasičů

10. 2. 2013

Maškarní ples ZŠ Bohuslavice

Pozvání na ples
SK Bohuslavice zve spoluobčany na již tradiční sportovní ples, který se koná v sobotu 2. 2. 2013 na
sále kulturního domu. K dobré zábavě, tanci hraje hudba „STYL“ p. Foltýnka.
Je připravena bohatá tombola, občerstvení, nízké ceny samozřejmostí.
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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/.

Hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí školního roku 2012/2013
Počet

Vyznamenání

Prospěli

(CH/D)

(CH/D)

(CH/D)

1.

26 (12+14)

26 (12+14)

0 (00+00)

1,03

20,92

2.

25 (16+9)

25 (16+9)

0 (00+00)

1,14

31,88

3.

17 (9+8)

13 (7+6)

4 (2+2)

1,36

20,65

4.

25 (11+14)

18 (6+12)

7 (5+2)

1,44

25,44

5.

17 (9+8)

10 (6+4)

7 (4+3)

1,62

31,00

1. – 5.

110 (57+53)

92 (47+45)

18 (11+7)

1,32

25,95

6.

12 (9+3)

0 (00+00)

12 (9+3)

2,26

37,25

7.

20 (10+10)

5 (1+4)

15 (9+6)

1,81

24,15

8.

17 (12+5)

5 (2+3)

12 (10+2)

1,65

37,35

9.

24 (11+13)

5 (1+4)

19 (10+9)

1,73

37,96

6 .- 9.

73 (42+31)

15 (4+11)

58 (38+20)

1,86

33,92

1. - 9.

183 (99+84)

107 (51+56)

66 (39+27)

1,59

29,94

Třída

Průměr třídy

Absence
průměr/ž.

V 1. pololetí bylo uděleno:
44 pochval, 23 napomenutí třídního učitele, 16 důtek třídní učitelky a 5 důtek ředitelky školy.
Děkuji všem kolegům za práci v 1. pololetí, blahopřeji a děkuji žákům, kteří dosáhli vyznamenání,
byli pochváleni, ale také všem ostatním žákům za velkou snahu.
V dalším pololetí přeji všem mnoho úspěchů.
Mgr. Gabriela Prchalová,
ředitelka školy
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jako loni, tak i letos se
naše školní družina zapojila do
výtvarné
soutěže
družin,
z blízkého okolí, pořádanou ZŠ
Hlučín – Rovniny.
Téma této soutěže bylo
„Koníčci a perníčky“. Tato
soutěž byla členěna podle
jednotlivců, skupin a věku dětí.
Naše školní družina se
prezentovala skupinovou prací
a to Perníkovou chaloupkou
(vyrobenou ze zbytkových
materiálů) s koněm a psem
(vyrobeno ze slámy a sena).
Naším společným dílem jsme
se umístili na prvním místě,
dostali jsme diplom a sladkou
odměnu.
Gratuluji našim šikovným dětem za jejich krásnou spolupráci a prezentaci naší školní
družiny.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Řádky ze sportu
Řádky z ledního hokeje
V lednu sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice tři utkání AHL – Amatérské hokejové
ligy. Remizovali s vedoucím mužstvem soutěže, HC Mexiko, v poměru 4:4. V dalších dvou
střetnutích vyhráli, porazili Píšť a Kozmice.
V průběžné tabulce jsou hokejisté s aktivním skóre, devíti výhrami, jednou remízou a šesti
porážkami na osmém místě tabulky.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko

4:4

HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť

4:1

HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice

6:4
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Utkání HC Buldoci Bohuslavice v únoru:
Út

5. 2. 2013 18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Čas Mančaft

So

9. 2. 2013 13:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Otice

Út

19. 2. 2013 18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Ohio Háj

Ne

24. 2. 2013 20:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na
internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián
SK Bohuslavice – Pozvání na valnou hromadu
Výbor SK Bohuslavice zve své členy na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 2. 3. 2013
v Casíně v 16.00 hodin.
Řádky z kopané
Muži
Muži zahájí přípravu na jarní sezónu v úterý 12. 2. 2013. Kromě nabírání fyzických sil je v plánu
sehrání přípravných zápasů. První utkání bude sehráno v sobotu 16. 2. 2013 ve 14.00 hod
s mužstvem Kobeřic na umělé trávě v Kravařích. Druhé přípravné utkání je dohodnuto na sobotu
23. 2. 2013 ve 14.00 hod s mužstvem Štítiny na umělém trávníku v Kylešovicích.
Dorost
Příprava na novou sezónu začala 29. 1. 2013 v 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ.
Dne 2. 2. 2013 pořádá MSA D. Benešov 2. ročník halového turnaje dorostu v hale MSA
D. Benešov :
8.30 Pustá Polom, 9.40 Kobeřice , 10.15 D. Benešov atd.
V neděli 3. 2. 2013 – 11.30 hod. se odehraje přípravný zápas v Kravařích na umělé trávě s Hradcem
nad Moravicí.
Tímto srdečně zveme naše dorostence k zahájení přípravy na jarní část soutěže.
V. Liška a P. Janoš
Žáci
Tréninky žáků jsou v tělocvičně ZŠ Bohuslavice vždy ve čtvrtek od 17.00 hod.
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Řádky z badmintonu
Bohuslavický badminton open 2013 – (dále jen „BBO“)
Amatérští badmintonisté z Bohuslavic uspořádali
26.1.2013 v místní tělocvičně již 2. ročník BBO
čtyřher v badmintonu. Turnaje se zúčastnilo 18
nadšenců z Bohuslavic, D.Benešova, Kozmic a
Mošnova, z kterých bylo náhodným losováním
vybráno 9 dvojic. Tyto dvojice byly následně
dalším losem rozmístěny do 2 skupin. Během
celého sobotního odpoledne probíhaly tuhé boje
s krásnými výměnami na obou stranách. Taktické a
zákulisní boje (občerstvení) postupem času měly za
následek konečné umístění v turnaji. Celkově vše
nejlépe zvládla dvojice Roman Štefek a Miroslav
Kříž, kteří porazili ve finálovém klání Martina Breuera a Ondřeje Birtka. Třetí místo ovládli Daniel
Birtek s Jakubem Breuerem, kteří porazili bramborové duo Radek Dihel a Radim Heiduk. Všichni
účastníci turnaje si odnesli bohaté zkušenosti a hlavně každý nějakou malou hodnotnou cenu. Za
ceny do turnaje mnohokrát děkujeme všem bohuslavickým i dolnobenešovským sponzorům. Již
nyní se znovu těšíme na další ročník. S pozdravem Amatérští badmintonisté z Bohuslavic.
Daniel Buhla
Řádky z házené
Dne 25. až 27. 1. 2013 se uskutečnil ve Veselí nad Moravou turnaj starších dorostenek v házené .
Naše děvčata hrající za Sokol Poruba Nikola Steffková a Marie Janošová v základní skupině
obsadily 2. místo. Celkově skončily na 4. místě.
Sokol Poruba – DHC Olomouc

12 : 21

Sokol Poruba – ŠKP Bratislava

22 : 17

Sokol Poruba – Sokol Vršovice

22 : 10

Sokol Poruba – Tatran Bohunice 17 : 11
Sokol Poruba - Veselí n. Mor.

22 : 18

Konečné pořadí:
1. Veselí , 2. Trenčín, 3. Olomouc , 4. Poruba A , 5. Velké Meziříčí , 6. Bratislava A , 8. Bratislava
B , 9. Poruba B, 10. Vršovice
Zimní běh Kobeřicemi - 24 ročník
Dne 6. 1. 2013 se uskutečnil tradiční běh Kobeřicemi . Z naší obce se zúčastnili v kategorii A do 39
let na trati – 9,4 km - Jan Janoš – 11. místo čas 39.21 min , v kat. kondiční běh muži 4,7 km - Adam
Ryš 9. místo čas 24.14 a Petr Janoš 11. místo čas 27.11, v kat. ženy – 4,7 km Marie Janošová 8.
místo čas 22.17 , kat. mládež do 10 let na 650 m Janošová Hana čas 3.16 min.
Děkujeme za účast Petr Janoš
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Náboženský život – historie kostelů (11).
Dnes se v našem pojednání o kostelech
na Hlučínsku přesuneme do nejzápadnější
obce Hlučínska – Oldřišova. Věřícím ještě
v 18. století sloužil k bohoslužbám a
modlitbám starý dřevěný kostel, postavený
na vršku nad vesnicí, kde se těžil písek.
Oldřišovští však již nějakou dobu toužili po
novém zděném kostelu, jaké se stavěly
v okolních vesnicích. Jenže se nedostávalo
peněz, ostatně jako na každou veřejnou
stavbu ještě i dnes. K uskutečnění stavby jim
dopomohla smrt majitele panství. Roku 1794
zemřel hrabě Gessler, který byl ke svým poddaným nemilostný a velice je sužoval. V závěru
života měl značné výčitky svědomí a tak na usmíření daroval kostelu 2 000 říšských tolarů.
Paradoxně tak někdejší evangelík pomohl katolíkům uskutečnit stavbu nového kostela.
Místo, kde stával starý dřevěný kostel, se nezdálo být se svým písečným podkladem dost
pevné, proto bylo vybráno místo v nižší poloze farní zahrady. Pro stavbu byl získán i souhlas
nadřízených orgánů, a tak se v roce 1803 započalo se stavbou. Pracovalo se od dubna do října.
V zimních měsících stavba odpočívala. Veškeré práce byly konány nejsnáze dosažitelnými
pracovníky z místa. Byl navezen kámen do základů, cihly zhotovil a pálil na farní zahradě
místní cihlář s pomocníky. Vápno se pálilo a hasilo na místě a dříví bylo vytěženo v okolních
lesích. A stavělo se tak, že nebyly vypracovány ani žádné plány. Přesto stavba rostla. Střecha
kostela i věže byla přikryta dřevěným šindelem. Stavba byla ukončena v roce 1809. Náklady
činily 3 828 říšských tolarů. Kostel byl postaven ve stylu tehdejšího venkovského baroka bez
nějaké vnitřní výzdoby. Byl jednoduchý, prosvětlený a na tehdejší dobu dost prostorný.
Ještě dříve než kostel, byla v roce 1801 postavena nová fara. Stavbu financovala farnost ze
svých prostředků.
Po sto letech již kostel nevyhovoval a tak v roce 1905 byla provedena rozsáhlá přístavba,
kterou vedl známý kravařský sakrální architekt a stavitel, samouk Josef Seyfried. Přibylo nové
kněžiště a po každá straně boční lodě. Prostor se tak zdvojnásobil a v této podobě slouží dodnes.
K další opravě kostela došlo v roce 1931, kdy byla postavena nová sakristie a kaple Panny
Marie.
Za zmínku stojí ještě dva kříže, které byly postaveny v roce 1900. První pod kostelem, na
náklady tehdejšího starosty a druhý pořídil domkář u cesty směrem na Rozumice ( dnes Polsko).
Kostel je zasvěcen Narození Panny Marie. Až někdy zabloudíte do těchto pro nás
odlehlých končin, nezapomeňte navštívit kostel a přidat k tomu krátkou modlitbu a pozdravení
Panně Marii.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci únoru 2013
Ostárková Marie
Vitásek Bruno
Suchánková Anna
Placková Kateřina
Vitásek Arnošt
Chorovská Bernardina
Forgáčová Viktorie
Heisig Günter
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.

Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:

553 659 075
553 659 064
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

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 242, únor 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. března 2013.
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