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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
máme za sebou první polovinu roku. Letní po#así už máme možnost
užívat od druhé poloviny dubna. To pravé léto však za#íná obdobím prázdnin
a dovolených. Všem, kte í užívají prázdnin a nastupují na dovolenou p eji
zasloužený odpo#inek a nabytí nových sil. T m z vás, kte í nebudou
dovolenou trávit mimo obec, nabízíme spole#n s organizacemi v obci ú#ast
na kulturn spole#enských akcích. Od 5. až do 8. 7. to bude Sportovní slavnost
spojená s oslavou 75. výro#í založení sportovního klubu. V ned li 15. 7. se
uskute#ní v areálu Myslivecké chaty tradi#ní myslivecká slavnost
s dechovkou, mysliveckým gulášem a dalšími specialitami. Od st edy 25. 7.
do st edy 1. 8. 2006 bude v rámci Anenské pouti v Bohuslavicích v sále
Kulturního domu Bohuslavice instalována výstava obraz* p. Bruna Vitáska.
Dále budou vystaveny v rámci sout že „Bohuslavice o#ima d tí“ kresby,
fotografie texty o Bohuslavicích. Slavnostní vernisáž a zahájení výstavy, se
uskute#ní v sále KD v pátek 27. 7. 2006 v 18. 00 hod. Jeden vylosovaný
návšt vník bude obdarován obrazem p. Bruna Vitáska.
O všech po ádaných akcích, na které vás srde#n zveme, vás budeme
v#as informovat plakáty a relacemi v místním rozhlase. P ipravované akce na
celý srpen pak uve ejníme v p íštím zpravodaji.
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Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 13. 6. 2007
Vzala na v"domí:
- Kontrolu usnesení“
Úkol #. 10/7 a) spln n. Starosta p edložil na jednání rady obce nabídku Ing.
Paláka na vypracování projektové dokumentace svislého a vodorovného
dopravního zna#ení v obci.
Všechna p edcházející usnesení byla spln na.
- Informaci o vydaném stavebním povolení na stavbu Obecní d*m Bohuslavice
–p ístavba a stavební úpravy
- Informaci o p ipravované kolaudaci stavby „Parkovišt u kostela“ dne 29.6. 07
- Informaci o p ipravované kolaudaci stavby „Rekonstrukce místní komunikace
ul. Záhumenní“ dne 29. 6. 07
- Informaci o p edložení nabídky na zpracování projektové dokumentace
komunikací a infrastruktury pro nové RD a ukládá starostovi obce projednat
v pracovním po ádku snížení ceny
- Návrh obcí Závada a V esina na zrušení Chrán ného ložiskového území na
parcelách, kde je vyt žen písek
- Informaci o zpracování Studie dopad* investice Hundai na MS kraj
- Pozvánku na X. Setkání chrámových sbor* v Hn vošicích. Informace bude
zaslána vedoucím chrámového sboru k zajišt ní ú#asti
Nabídku na spolupráci Lesko – Polské obchodní komory v souvislosti
s po ádáním ME v kopané v roce 2012 v Polsku a Ukrajin
- Nabídku na technologicko linku na zpracování bioodpadu
- Informaci starosty o výsledcích sb ru VO a NO. V pr*b hu svozového dne
OZO odvezlo rekordních 211 m3 velkoobjemového odpadu
- Nabídku AVE Centrum Krava e na nato#ení videa s pam tníky 2. sv tové
války
- Nabídku tiskárny Katos na po ízení kalendá e na rok 2008
Schválila:
11/8
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 05/2007 – viz jednání
zastupitelstva.
b) Rozpo#tové opat ení #. 4/2007 bez výhrad a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
c) Zpracování výzvy na výb r dodavatele rekonstrukce hospodá ské budovy,
výb r možných dodavatel* a výb rovou komisi
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d) SOD na výkon inženýrské #innosti asistenta projektového managera s Ing.
Kate inou Kasparovou na p ípravu a zpracování žádosti o dotaci a pot ených
p íloh (studie proveditelnosti stavby aj.) na stavbu „Obecní d*m Bohuslavice –
p ístavba a stavební úpravy“ a p ekládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
e) Zpracování strategického plánu obce jako podmínky pro podání žádosti o
dotaci na Obecní d*m Bohuslavice
f)
Provedení stavebních úprav ve stávající knihovn pro provoz d tské a
obvodní léka ky a nevyužitých prostor v MŠ pro p est hování knihovny a
archívu OÚ. Dodavatele vybrat po p edložení nabídky z místních stavebních
firem
g) Provedení stavebních úprav obj. Kilovny na bydlení v#. p ípojky vody.
Dodavatele vybrat po p edložení nabídky z místních stavebních firem
h) Úhradu víceprací na stavb „Rekonstrukce místní komunikace Záhumenní,
stav. obj. 02 Kanalizace dle propo#tu dodavatele fy Vala a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení.
i)
SOD s fy Zamtherm s. r. o. na stavební úpravy místní komunikace na parc.
#. 632 a rekonstrukce chodníku u Parkovišt u kostela a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
j)
Dokon#ení staveb „Prodloužení ul. Školní a P. Bezru#e v souladu
s výsledky probíhajícího nabídkového ízení
k) Zpracovat projektovou dokumentaci dopravního zna#ení na katastru obce
dle nabídky Ing. Paláka
l)
Odprodej plynárenských za ízení v majetku obce SMP Net, s. r. o, za 5,9
mil K# a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
m) Ud lení pam tních list* a p edání dárkových p edm t* #len*m mužstev a
realiza#ním tým*m „A“ mužstva muž* SK Bohuslavice za postup do divize a
reprezentaci obce a junior*m FBC Vlašák Bohuslavice za postup do druhé
juniorské ligy a reprezentaci obce
n) Nákup odznak* se znakem obce
o) P ipojení obce ke „Smlouv obcí a m st proti daRové diskriminaci a
p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
p) Na základ pozvání obce Závažná Poruba družební návšt vu této obce ve
dnech 21. a 22. 7. 07 a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
q) Dotaci ob#anskému sdružení Anima Iuventius na k esTanský letní d tský
tábor, kterého se zú#astní d ti z Bohuslavic ve výši 12.000,- K#
r)
Dotaci Záchranné stanici pro voln žijící živo#ichy Bartošovice ve výši
1.000,- K# za spolupráci p i záchran dravého ptáka nalezeného na katastru obce
s) Odm nu kroniká i obce panu Leo Dominikovi
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 6. jednání dne 21. 6. 2007
vzalo na v"domí:
- Kontrolu usnesení
Na posledním 5. jednání obecního zastupitelstva dne 26. 4. 2007 nebylo p ijato
ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na
- Informaci o pr*b hu investi#ní výstavby v roce 2007
- Informaci o nabídce na nové dopravní zna#ení v obci a zpracování projektové
dokumentace komunikací a infrastruktury pro nové RD a ukládá starostovi
projednat v pracovním po ádku snížení ceny za zpracování PD p íp. zajišt ní
konkuren#ních nabídek
- Informaci o stavu místních komunikací
- Informaci starosty o jednání rady obce
- Informaci o p ipravovaných kulturních akcích na období 06-08
schválilo:
5/6
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 05/2007. Celkové p2íjmy
za 01-05/2007 v#. z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 #inily 9.988.298,30
K . Celkové výdaje za 01-05/2006 #inily 4.466.945,20 K . Pen"žní z:statek
k 31. 5. 2007 byl ve výši 5.521.353,10 K z této #ástky #inil z*statek na b žném
ú#tu 1.006.936,69 K na ú#tu za domovní odpad 14.416,50 K a na ú#tu
SPOROINVESTU 4.500.000 K bez výhrad
b) Rozpo#tové opat ení #. 4/2007 bez výhrad
c) Uzav ít smlouvu o provedení auditu s Ing. Jaromírem Kláskem, držitelem
auditorského osv d#ení a pov uje starostu k podepsání smlouvy
d) Odprodej plynárenských za ízení fy SMP Net, s. r. o. za nabídnutou cenu
5,9 mil K# a pov uje starostu k podepsání smlouvy
e) Vyhlášení zám ru obce prodat parcelu #. 1554/10 za minimální cenu 150,K#/m2 a podmínek specifikovaných ve výzv . Vyhlášení zám ru bude zve ejn no
na ú ední desce.
f)
Vyhlášení zám ru prodat zájemci s nejvyšší nabídkou malotraktor TZ-4K14K s náv sem v. #. 29664, rok výroby 1987. Cena dle znaleckého posudku #iní
19.200,- K#. Zám r bude zve ejn n na ú ední desce.
g) Zadání pro vypracování nabídky uchaze#e o ve ejnou zakázku „Obecní
d*m Bohuslavice – stavební úpravy hospodá ské budovy v#. LOV a p ípojek“ na
parcele #. 297.
h) Výb r možných dodavatel*, kterým bude zasláno zadání pro vypracování
nabídky na zakázku „Obecní d*m Bohuslavice – stavební úpravy hospodá ské
budovy v#. LOV a p ípojek“ – Slezské stavby Opava, s. r.o., Fichna –Hudeczek,
a. s. PíšT, Partner Servis Bohuslavice, Stavební fy Ing. Jana Vitáska, Stavební fy
Ricka Karel, s. r. o., Hlu#ín
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i)
Uzav ení smlouvy na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy
obj. Kilovny pro bydlení a „T locvi#na ZŠ a MŠ Bohuslavice, vým na oken a
luxfer*“ dle nabídky fy Ateliér IDAE, Ostrava.
j)
Provedení stavebních úpravy obj. Kilovny na bydlení v#. p ípojky vody
k) Provedení stavebních úprav v ZŠ a MŠ za ú#elem p emíst ní ošet oven
d tské a obvodní léka ky do prostor stávající knihovny. Obecní knihovna a
archív OÚ budou p emíst ny do nevyužitých prostor MŠ.
l)
Úhradu víceprací na stavb „Rekonstrukce místních komunikace Záhumenní
stavební obj. SO 02 Kanalizace dle propo#tu dodavatele.
m) Opravu parkovišt na konci obce sm rem k Závad (bývalé to#ny autobus*)
dle nabídky fy ODS.
n) Návrh smlouvy na nové dopravní zna#ení v obci.
o) Dodatek #. 1 ke smlouv na realizaci stavby „Parkovišt u kostela“
p) SOD s fy Zamtherm s. r. o. na stavební úpravy místní komunikace na parc.
#. 632“ a rekonstrukce chodníku u parkovišt u kostela.
q) SOD na stavbu „Prodloužení ul. Školní a P. Bezru#e s fy Zamtherm, s. r. o.
r)
Zpracování strategického plánu obce Bohuslavice.
s) Výb r zpracovatele žádosti o dotace v plánovacím období 2007-2013 dle
projednaného vyhodnocení nabídek.
t)
SOD na výkon inženýrské #innosti asistenta projektového manažera s Ing.
Kate inou Kasparovou.
u) P ipojení obce Bohuslavice ke „Smlouv obcí a m st proti daRové
diskriminaci“.
v) Na základ pozvání obce Závažná Poruba družební návšt vu této obce ve
dnech 21. a 22. 7. 07.
w) Rozší ení kulturní komise o zástupce ob#anského sdružení „Bohuslavický
o íšek“ Ing. Petra Matýska a zástupkyni Klubu rodi#* MŠ p. Šárku Juhovou.
neschválilo:
Nabídku obce Bohuslavice na odkup hasi#ského auta LIAZ CAS K 25 L 101s
cisternou za cenu 750.000,- K# od M sta Klímkovice.
H bitov
Na místním h bitov jsou umíst ny popelnice na vyho elé sví#ky (v horní
#ásti h bitova u smetníku, v dolní #ásti u hrobu kn ží. I když jsou zde nápisy
s textem „ur#eno pouze pro plasty“, návšt vníci h bitova neustále do t chto
popelnic vhazují i zelený odpad (plevel, zvadlé kytky). Na tento odpad je ur#en
smetník, pop ípad popelnice u ohradní zdi h bitova. Žádáme proto ob#any, aby
popelnice užívali k ú#el*m, pro které jsou ur#eny a zam stnanci obce pak
nemuseli tyto popelnice vysypávat a odpad z nich t ídit.
D kujeme za pochopení.
Ing. Kocián, starosta
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ZŠ a MŠ Bohuslavice – p ísp+vková organizace
Zpráva o innosti školy ve školním roce 2006 -2007
1. Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
Telefon
E-mail
Adresa internetové
stránky
Právní forma
Název z2izovatele

Základní škola a mate ská škola Bohuslavice,
p ísp vková organizace
Opavská 222, 747 19 Bohuslavice
553659008 – editelna
553659960 – kancelá ekonomky
zsbohuslavice@ tiscali.cz
zsbohuslavice.sek@ tiscali.cz
www: zs.bohuslavice.indos.cz

p ísp vková organizace
Obec Bohuslavice
Adresa: Poštovní 119
Tel.: 553 659 075, 553 659 064
Fax: 553 659 064
e-mail: obec@bohuslaviceuhlucina.cz
Mate ská škola
Sou ásti školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ – výdejna
Školní jídelna ZŠ
Mgr. Dagmar Fojtíková
Vedoucí a hospodá2ští Xeditelka:
Zástupkyn XŠ:
Mgr. Irena Václavková
pracovníci
Ekonomka:
Milena Buhlová
Vedoucí u#itelka MŠ:Anna Kozáková
Vedoucí ŠJ:
R*žena LatoRová
2. Charakteristika školy
Základní škola a mate ská škola Bohuslavice, p ísp vková organizace má celkem
33 zam stnanc*.V letošním školním roce navšt vovalo ZŠ 210 žák*, z toho 109
na nižším a 101 na vyšším stupni/ 50 žák* bylo dojížd jících/. Na 9 t íd p ipadalo
13 pedagog*. Ve školní družin pracovala 1 vychovatelka a zapsáno zde bylo 25
d tí.
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Údaje o po tech žák:
Ro ník
Celkem
Dívky
Hoši
AJ
NJ
Nábož.
DojížF.
Strávníci

1. 2.
20 20
11 8
9 12
-- --- -20 18
4
6
12 14

3.
26
13
13
25
-24
8
17

4.
5.
1.-5. 6.
7.
8.
9.
6.-9. 1.-9.
23 20 109 25 28 27 21 101 210
16 15 14 10
15 11
55
113
58
8
10
9
13 13 11
52
46
98
23 12
14 25 15 12
60
66
126
-9
10 -- 12 9
9
31
40
22 17 101 22 18 18 16
74
175
5
6
5
6
7
3
29
21
50
22 17
20 23 21 18
82
82
164
P2ehled pracovník: školy

Po#et pracovník* celkem
Po#et u#itel* ZŠ
Po#et vychovatel* ŠD
Po#et u#itelek MŠ
Po#et správních zam stnanc* ZŠ
Po#et správních zam stnanc* MŠ
Po#et správních zam stnanc* ŠJ

33
13
1
4
5
3
7

3. Nepovinné p2edm"ty a zájmové kroužky
název nepovinného p2edm"tu
1.- 9. t . – náboženství /9skupin/
název kroužku
Výtvarný kroužek / M. Valachová/
D tský klub IV /Z. Birtková/
Internet /K. Poštulková/
Informatika /K. Poštulková/
Matematicko – fyzikální / H. Ircingová/
Cvi#ení na balónech / H Ircingová/
Tane#ní kroužek /H. Ircingová/
P íprava k PZ z M /H. Ircingová
Košíková /A. Hampel/
-7-
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175
po et za2azených žák:
11
19
32
14
12
15
14
18
25
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Dopravní kroužek /A. Hampel/
Florbal – ml. /A. Hampel/
Florbal – st. /A. Hampel/
Košíková /A. Hampel/
Kroužek šach*/A.Hampel
P íprava k PZ z LJ /Z. Prokšová/
Dramatický kroužek /Z. Prokšová/
Kroužek #eského jazyka / Z. Prokšová/
N m#ina pro nejmenší /G. Riemerová//
Dou#ovací kroužek /N. Škrochová/
P vecký kroužek
Aerobik /P. Kone#ná/

ervenec 2007

7
23
14
7
13
20
9
6
11
2
15
25

4. Hodnocení prosp"chu a chování
1. pololetí
T2ída
1.
2.
3.
4.
5.
1.-5.
6.
7.
8.
9.
6.-9.
1.-9.

Po et
/dívky/

Prosp"li Prosp"li Nepro- Pr:m"r Pr:m"r Pr:m"r
s vyznam.
sp"li
1,00
t2ídy
zam.
hodin
20 /11/
20
0
0
16
1,03
23,45
20 /08/
16
4
0
11
1,18
35,08
25 /12/
22
3
0
10
1,19
33,88
23 /15/
14
9
0
4
1,41
31,91
20 /11/
11
9
0
3
1,51
43,45
108 /57/
83
25
0
44
1,26
33,55
25 /16/
9
16
0
5
1,61
40,16
26 /14/
12
14
0
4
1,69
44,38
27 /14/
5
21
1
1
2,03
39,59
21 /10/
9
11
1
2
1,62
28,57
99 /54/
35
62
2
12
1,74
38,18
207/111
118
87
2
56
1,50
35,87
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2. pololetí
T2ída
1.
2.
3.
4.
5.
1.-5.
6.
7.
8.
9.
6.-9.
1.-9.

Po et
/dívky/

Prosp"li Prosp"li Nepro- Pr:m"r Pr:m"r Pr:m"r
s vyznam.
sp"li
1,00
t2ídy
zam.
hodin
20/11/
20
0
0
11
1,11
18,15
20/08/
16
4
0
9
1,21
34,00
26/13/
21
5
0
9
1,26
33,35
23/15/
13
10
0
6
1,45
35,65
20/11/
12
8
0
6
1,47
37,00
109/57/
82
27
0
41
1,30
31,63
25/16/
12
13
0
5
1,57
44,60
28/15/
11
17
0
3
1,65
54,20
27/14/
6
21
0
1
2,02
40,04
21/11/
8
13
0
0
1,80
53,67
101/55/
37
64
0
9
1,76
49,35
210/113
119
91
0
50
1,53
40,49
Chování žák:

Vých.
opat2ení
Pochvaly
Napomenutí
D*tky TU
D*tky XŠ
2 z chování
3 z chování

1. pololetí
1. stupeG
10
5
0
0
0
0

2. pololetí

2. stupeG
18
16
2
3
2
0

1. stupeG
31
8
2
0
0
0

2. stupeG
30
5
2
1
1
0

5. Žáci p2ijatí do 1. ro níku základní školy
Po et prvních
t2íd

Po et d"tí p2ijatých do
prvních t2íd

1

13

Po et odklad: pro
školní rok
5
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6. Výsledky p2ijímacího 2ízení
T2ída
9.

P2ehled po tu vycházejících žák:
Po et chlapc:
Po et d"v at
Celkový po et
11
10
21

Umíst"ní žák: 9. t2ídy na jednotlivých typech škol
Typ školy
Po et chlapc:
Po et d"v at
Celkový po et
Gymnázium
1
2
3
SOŠ
6
8
14
SOU
4
0
4
Okres
Opava
Ostrava

Umíst"ní žák: 9. t2ídy v jednotlivých okresech
Po et chlapc:
Po et dívek
Celkový po et
5
9
14
6
1
7
7. Sout"že a olympiády

Školní kola olympiád
olympiáda v #eském jazyce, olympiáda v n meckém jazyce, olympiáda
v anglickém jazyce, olympiáda v matematice, zem pisná olympiáda
Další sout"že
Matematická sout ž Klokan, p vecká sout ž „Hlu#ínský slaví#ek“, výtvarná
sout ž „Namaluj sluní#ko“, po#íta#ová sout ž Mladý Calisto, koresponden#ní
v domostní sout ž EUROREBUS, regionální po#íta#ová sout ž Bajtík,
koresponden#ní matematická sout ž Koso#tverec, dopravní sout ž,…
Sportovní sout"že – okrsková kola, kterých se naši žáci zú#astnili:
atletický #ty boj chlapc* 8. a 9. t ídy, atletický #ty boj chlapc* 6. a 7. t ídy,
atletický #ty boj dívek 6. a 7. t ídy, vybíjená chlapc* 6.t ídy, vybíjená dívek
6.t ídy, florbal chlapc* vyššího stupn , vybíjená dívek a chlapc* 4. a 5. t ídy,
košíková d v#at, košíková chlapc*, LEZ Stret hockey, volejbal dívek , volejbal
chlapc*, Nestlé basketbal dívek a chlapc*, školský pohár Coca-cola, minikopaná,
šachový turnaj,…
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8. Úsp"chy a ú ast v okresních ( krajských) kolech sout"ží
Matematická olympiáda:
ml. žáci: Tadeáš Kriebel (5. t ída) – 1. místo, Martin Miketa (5. t ída) – 1.
místo
st.žáci: Jarmila Ku erová (6. t ída) – 6. místo, Kryštof Švub (6. t ída), Roman
Sýkora (7. t ída), Martin Kokeš (7. t ída)
Olympiáda v anglickém jazyce:
Roman Sýkora (7. t ída) – 1. místo
Klára Scheffcziková (9. t ída)
Olympiáda v eském jazyce:
Jitka Stola2íková (9. t ída)
Olympiáda v n"meckém jazyce:
Marie Ju2íková (6. t ída)
Jitka Stola2íková (9. t ída)
Zem"pisná olympiáda:
Jarmila Ku erová (6. t ída)– 8. místo v kategorii A
Veronika Malchárková (7. t ída) – 21. místo v kategorii B
Veronika Breuerová (8. t ída) – 25. místo v kategorii C
Pythagoriáda :

Jarmila Ku erová (6. t ída) – 2. místo
Marie Ju2íková (6. t ída) – 10. místo
Roman Sýkora (7. t ída) – 4. místo
Martin Kokeš (7. t ída) – 7. místo

Okresní finále v atletickém ty2boji družstev
Žáci a žákyn 4. a 5. t ídy se ve dnech 4.5. a 10.5.2007 zú#astnili okresního finále
atletického #ty boje družstev v Opav . Naši školu reprezentovala 2 družstva
chlapc* a 2 družstva d v#at. Chlapci ze 4. t ídy (Lukáš Breuer, Petr Joško,
Št"pán Ostárek, Radim Rychvalský, Petr Štefek) umístili na 11. míst , chlapci
5. t ídy (Adam Matýsek, Martin Miketa, Petr Cigán, Patrik Lap ík, Robin
Mi ka) na 12. míst . D v#ata 5. t ídy (Gabriela Svobodová, Vanda Zelinová,
Barbora Dostálová, Martina Sýkorová, Nikol K2ížková) obsadila 13. místo.
Vynikající 2. místo obsadilo družstvo d v#at 4.t ídy ve složení Klára H2ívová,
Marie Janošová, Veronika Lischková, Anna Pudichová a Nikola Steffková.
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Naše úsp šné družstvo p edstihla pouze sportovn zam ená ZŠ Englišova
z Opavy.
V hodnocení výsledk* jednotlivc* dosáhla z celkového po#tu 46 závodnic Anna
Pudichová 2. místo, Marie Janošová 8. místo, Klára H2ívová 14. místo,
Veronika Lischková 15. místo a Nikola Štefková 21. místo.
Dopravní sout"ž mladých cyklist:
Jedna z posledních sout ží, které se žáci naší školy ú#astnili, p inesla žák*m a
naší škole
p kný úsp ch. Reprezentanti Vanda Zelinová (V.t2.), Kristiána Kovarová
Vít Fichna, Vojt"ch Klímek (VI.t2.) tvo ili družstvo v I.kategorii
a Zuzana Kubíková, Dominika Theuerová, Robert Kocur a Tomáš Fichna
(VIII.t2.) sout žili ve II. kategorii. Naše družstva byla velmi úsp šná a ob
obsadila ve svých kategoriích druhé místo.
Krajský p2ebor mládeže v Rapid šachu (5. turnaj)
Poslední b eznovou sobotu v kulturním dom Dolního Benešova se sešlo kolem
sto padesáti mladých hrá#*, kte í soupe ili ve #ty ech v kových kategoriích. Naše
škola m la zastoupení ve t ech.
Mezi nejmladšími hrá#i do deseti let Václav Mi ka (IV.t .) obsadil 35. místo.
Turnaj do #trnácti let odehrál Vojt"ch Benek (VII.t .) a skon#il 18. Nejpo#etn jší
zastoupení jsme m li v kategorii do dvanácti let. Tadeáš Kriebel (V.t .) obsadil
krásné 9. místo, Patrik Prchala (VI.t .) skon#il 14. Nejlepší na záv r – Jarmila
Ku erová (VI.t .) mezi d v#aty zvít zila a v celkovém sou#tu výsledk* skon#ila
t etí.
Okresní finále p2eboru škol v šachu
Výborn reprezentovali naši školu zástupci v mladší kategorii: Tadeáš Kriebel,
Št"pán Ostárek,Václav Mi ka, David Pašek a Jaroslav Kubík – dosáhli
vynikající 2. místo a postoupili do krajského finále.
Nejlepším hrá em celé sout"že byl Tadeáš Kriebel, který nenašel p emožitele
a sedm utkání vyhrál.
Ve starší kategorii naše družstvo tvo ili: V. Benek, P. Prchala, J. Ku erová a D.
Janecký a obsadili 13.místo.
Krajský p2ebor škol v šachu 2007, 1.-5.t2ída.
V Dom d tí a mládeže ve Frýdku-Místku se uskute#nilo krajské kolo, na kterém
nechyb li také naši žáci a vedli si výborn . T. Kriebel, Š. Ostárek, V. Mi ka, D.
Pašek a J. Kubík obsadili 6. místo. Navíc T. Kriebel nenašel p emožitele
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v žádné partii, i když se sout že ú#astnila družstva škol, které mají rozší enou
výuku šach*.
Sout"ž Požární ochrana o ima d"tí
Okresního kola sout že se zú#astnilo celkem 1075 d tí ze 46 škol. Z našich žák*
dosáhly v literární #ásti vynikajících výsledk* Monika Vitásková /4. t ída/, která
se umístila v II. kategorii na 1. míst , SoGa Ch2íbková /7. t ída/ skon#ila ve III .
kategorii na 2. míst a Anna Vitásková /6. t ída/ na 3. míst .
Krajského kola sout že se zú#astnilo celkem 6 779 d tí ze 185 škol. Monika
Vitásková si
ve své kategorii udržela 3. místo a SoGa Ch2íbková získala
rovn ž výborné 3. místo.
Všichni žáci zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy.
9. Spolupráce s Klubem rodi :
Ve spolupráci s Klubem rodi#* prob hly:
Mikulášská diskotéka, Rodi#ovský ples, Maškarní rej, Pálení #arod jnic,
D tský den, Rozlou#ení s vycházejícími žáky
Všechny tyto akce byly velmi zda ilé, mají již tradici a t ší se velké oblib .
Velký dík pat í všem rodi#*m, kte í se aktivn podíleli na jejich p íprav a
zdárném pr*b hu. Nejv tší pod kování zaslouží paní Petra Kone#ná a paní Iveta
Theuerová.
Záv"rem bych cht"la pod"kovat svým koleg:m a všem spolupracovník:m za
jejich dobrou práci. Dále d"kuji všem, kte2í se školou b"hem roku
spolupracovali, p2edevším Obecnímu ú2adu za pé i v"novanou škole a
Klubu rodi : za jejich aktivní innost.
Rodi :m p2eji p"knou dovolenou a d"tem krásné prázdniny!!!
Dagmar Fojtíková, Mgr.
2editelka školy
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VŠICHNI JSME ÚLASTNÍKY SILNILNÍHO PROVOZU
Každý d"láme chyby, chybovat je lidské. Mnohé chyby se dají napravit.
Chyba v silni ním provozu m:že mít trvalé následky nebo m:že být
poslední chybou v život"!
Kapitola pátá:
„OPAKOVÁNÍ“
V p edchozích #ty ech kapitolách jsem p ipomenul, jak by se chodci m"li chovat
a co by m"li dodržovat p i ch*zi po chodníku nebo na silnici. Zopakoval jsem
nejd*ležit jší zásady bezpe né jízdy na kole a uvedl pádné argumenty pro
užívání ochranné p2ilby p i jízd
na kole. Možná, že se n kdy do#káme dodržování zákon* a p edpis* v tším
po#tem ú#astník* silni#ního provozu, než je tomu doposud.
Na záv r si - jen pro sebe - ov te znalosti:
1. P2i jízd" na pozemní komunikaci (silnici) cyklista
a) m*že jet po pravé krajnici, ale nesmí zde ohrozit ani omezit chodce
b) m*že jet po krajnici, ale jen p i jízd mimo obec
c) nesmí jet v žádném p ípad po krajnici
2. Použít ochrannou p2ilbu schváleného typu a mít ji 2ádn" nasazenou a
p2ipevn"nou na hlav" je povinen za jízdy
a) každý cyklista bez ohledu na v k
b) pouze d tí mladší 10 let p i jízd na pozemní komunikaci
c) každý cyklista mladší 18 let
3. Cyklisté sm"jí jet
a) nejvýše dva vedle sebe, je-li jich více než deset
b) jen jednotliv za sebou
c) po#et cyklist* jedoucích vedle sebe není stanoven
4. Tato dopravní zna ka znamená
a) Pozor cyklisté
b) Zákaz vjezdu cyklist*
c) Stezka pro cyklisty
5. Tato dopravní zna ka znamená
a) Stezka pro cyklisty
b) Opravna jízdních kol
c) Zákaz vjezdu jízdních kol
Jist" jste vše zvládli na jedni ku!
Hodn" bezpe ných kilometr: p"šky nebo na kole Vám p2eje
Mgr. A.Hampel, u itel
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Rozlou ení šachist: se školním rokem - PXEDPRÁZDNINOVÝ TURNAJ V
BLESKOVÉM ŠACHU
V pond lí 25.6.2007 se v „klubovn “ mladých šachist* ZŠ Bohuslavice konal
malý turnaj v šachu, kdy m l každý ú#astník na tahy v partii jen p t minut –
blesková hra.
T i d v#ata skon#ila ve svém zápolení v po adí: 1. A. Pudichová (IV.t .), 2. J.
Ku erová (VI.t .), 3. V. Lischková (IV.t .).
Mladší kluci obsadili tato po adí: 1. Š. Ostárek (IV.t .), 2. V. Mi ka (III.t .), 3.
J. Kubík (III.t .), 4. D. Pašek (III.t .) a 5. V. Lischka (I.t .).
Starší chlapci se podle výsledk* se adili: 1.T. Kriebel (V.t .), 2. P. Prchala
(VI.t .),
3.-4. V. Benek a D. Janecký (VI.t .).
Všichni ú#astníci dostali drobné ceny a po prázdninách se ur#it ke královské h e
vrátí!
Organizace v obci
Z inností hasi :
Vážení spoluob#ané. Máme za sebou druhé #tvrtletí a nastal #as hodnocení
další naší #innosti. Také v tomto období se uskute#nila za krásného slunného dne
v areálu hasi#ské zbrojnice pro ob#any jedna akce - opékání makrel, která byla
hojn navštívena. Teplé po#así již také umožnilo fyzickou p ípravu sout žního
dív#ího hasi#ského družstva, jehož sestava se p es zimu v základu
nezm nila, došlo však k jejímu posiln ní bývalou #lenku Hofmeisterovou
Luckou. I tato posila však nenaplnila pot ebnou základnu v požadovaném po#tu 7
#lenek. Proto se op tovn obracíme na možné zájemkyn o hasi#skou #innost z
ad dívek, a to od 9. t ídy do 18 let v ku, s informací, že každé úterý v 18.00
hodin probíhá za kulturním domem fyzický trénink, který mohou navštívit.
Jelikož na n kterých hasi#ských sout žích není možné do družstva za adit
muže, nem*žeme proto absolvovat všechny vyhlášené sout že a z toho
d*vodu bychom rádi p ivítali v naších adách již zmín né další zájemkyn o
spolupráci.
Sout žní sezona pro dív#í družstvo za#ala koncem m síce kv tna první sout ží a
to v Píšti, kde z d*vod* velké trémy p ed prvním startem a následné taktické
chyby nedopadla pro naše barvy zrovna dob e. Vše již bylo napraveno na naší
denní sout ži, kde v konkurenci silných ženských družstev obsadily naše dívky
hodnocené 4. místo a v tomto úsp šném tažení pokra#ovaly i v následujícím
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týdnu, kdy 2 x obsadily 2. a 2 x 3. místo. Ú#ast na hasi#ských sout žích je velice
náro#ná na volný #as p evážn o víkendech a dalších volných dnech.
Jak jsme se již zmínili, v ned li 17.6.2007 prob hla na h išti SK, za velice
teplého po#así, denní hasi#ská sout ž " Memoriál Rudolfa Šebestíka", kterého se
ú#astnilo celkem 22. mužských a ženských družstev. Hlavní sponzorství na denní
hasi#skou sout ž p evzala firma KLIA Bohuslavice, které tímto vyslovujeme
pod kování za podporu hasi#ské #inností, taktéž bychom rádi vyslovili
pod kování dalším sponzor*m v #inností hasi#ského družstva a to firm
Pedotherm, autodoprav VALKO, stavební firm Martina Sn hoty a firm Canis
Prosper, která na sout ž v novala poháry.
V celkovém hodnocení denní hasi#ské sout že vyhrálo v karegorii
muž* družstvo BOLATIC #asem 14.78 sec, na 2. míst se umístilo
družstvo PLESNÁ A #asem 15.12 sec, 3. v po adí bylo družstvo KOZMICE A
#asem 15.57 sec, 4 hodnocené družstvo bylo BARTOVICE C s #asem 15.77 sec
a na 5 hodnoceném míst se umístilo družstvo DOLNÍHO BENEŠOVA #asem
15.83 sec.
V kategorii žen se na 1. míst umístilo družstvo BÁRTOVIC #asem 18.26 sec,
2. místo obsadilo družstvo BOROVÉ #asem 18.88 sec, 3. v po adí bylo družstvo
SVOBODY #asem 21,93 sec, 4. skon#ilo již zmiRované družstvo z Bohuslavic
#asem 25.29 sec a na 5. hodnoceném míst
se umístilo družstvo
ŠTcPÁNKOVIC #asem 26.51 sec.
Ješt jednou bychom cht li pod kovat všem ob#an*m, kte í svou ú#astí
podpo ili hasi#e na akcích, které pro Vás p ipravujeme.
P edb žn Vás informujeme o p íprav dalších akcí na konec m síce #ervence opékání makrel u hasi#ské zbrojnice a na 3.8.2007 od 22.00 hodin no#ní
hasi#skou sout ž, op tovn na h išti SK, kdy po jejím skon#ení bude následovat
pro vytrvalce karneval. O všech dalších p ipravovaných akcích budete pr*b žn
informováni místním rozhlasem a ve Zpravodaji obce Bohuslavice
Za SDH v Bohuslavicích LASÁK Robert starosta hasi#* a MANUSCH Jan velitel
SK Bohuslavice
SK BOHUSLAVICE – muži „A“
Bohužel v #ervnových zápasech místo, abychom potvrdili vít zství v sout ži
a p edvedli divák*m p kný uvoln ný fotbal, tak jsme zklamali na celé #á e a hoši
to úpln vypustili. Takhle se bohužel nehraje a divák*m se za p edvedené výkony
omlouvám.
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Zápasy nestojí ani za zmínku, takže jen statistika: 2.6. jsme v Háji prohráli
8:4 (3 góly Tomáš Kretek a jeden Radek Dihel), 10.6. jsme doma prohráli s již
jistými sestupujícími Kobe icemi 2:3 (Petr Samec a Radek Dihel) a 17.6. jsme
podlehli 3:2 Frýdlantu (Mirek Polomský a Petr Samec).
Na záv r sezóny ješt trochu statistiky. St elci našich gól*: Daniel Buhla (14),
Tomáš Kretek a Petr Samec (12), Jan Bun#ek a Martin Valig*ra (8), Radek Dihel
a Miroslav Polomský (6), Lud k Odstr#ilík a Tomáš Buchta (3), Tomáš Štefek a
Roman Fejer#ák (2), Radim Kocián a Daniel Heger (1). Dan Buhla byl 4. nejlepší
st elec celé sout že. David Juchelka udržel 10x #isté konto a byl v této #innosti
spolu s Markem Kotánem z Pusté Polomi nejlepší v celé sout ži krajského
p eboru. ZároveR byli naši hrá#i s jednou #ervenou a 70 žlutými kartami po
Kobe icích nejslušn jším mužstvem (oproti 8 #erveným kartám v loRské sezón ).
Nejtrestan jšími hrá#i našeho mužstva byli Roman Fejer#ák (1x LK + 7x ŽK),
Tomáš Buchta (10x ŽK) a Miroslav Polomský (9x ŽK). Kopali jsme 13 penalt,
z nichž jsme prom nili 8. Soupe i proti nám kopali 10 penalt, z nichž prom nili
9. Nejvíce odehraných minut nasbírali Daniel Buhla (2632), David Juchelka
(2610) a Roman Fejer#ák (2494).
A ješt trochu statistiky z jiného úhlu: z celkem odehraných 29.700 minut
odehráli místní fotbalisté z Bohuslavic celých 11.864 minut (což je 40%). Loni
nap . odehráli místní hrá#i celkem 12.793 minut (43%), takže v žádném p ípad
není pravda tvrzení n kterých „fand*“, že loni hrálo podstatn více „našich“.
Hráli, hrají a hrát vždy budou všichni, kte í mají zájem a jsou ochotni n co
fotbalu ob tovat a n co pro sv*j sport ud lat. Ve st elecké úsp šnosti je to ješt
lepší, když z celkových 78 vst elených branek místní hrá#i byli úsp šní 35x.
(45%). Samoz ejm se budeme snažit aby i v divizi nastupovalo co nejvíce
místních hrá#*, ale v prvé ad musí oni sami chtít.
A n co již z p ípravy na p íští sezónu: první p átelský zápas sehrajeme
s celkem Dolního Benešova p i p íležitosti sportovní slavnosti v ned li 8.7. (od
17:30), v ned li 15.7. sehrajeme na sportovní slavnosti v Chuchelné p átelský
zápas s SFC Opava (asi od 17:00), 21. a 22.7. se zú#astníme turnaje 4 mužstev
v družební obci Závažná Poruba na Slovensku a p ihlásili jsme se do poháru
LMFS, kde se v prvním kole st etneme 29.7. na domácí p*d s celkem Slavia
Orlová od 17:00. V p ípad postupu bychom se utkali v druhém kole ve st edu
5.9. s lepším z dvojice MFK Karviná – FC Hlu#ín.
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Cht l bych vás také pozvat na tradi#ní sportovní slavnost spojenou
s oslavami 75. let od založení našeho klubu a samoz ejm s oslavami nejlepší
sezóny v celé historii klubu. Dne 5.7. se uskute#ní tradi#ní turnaj v malé kopané
na h išti SK a ve#er bude následovat od 20.00 hodin posezení s hudbou pana
Rudolfa Heisiga. V pátek 6.7. prob hne od 18:00 slavnostní valná hromada SK
Bohuslavice v sále KD (všichni #lenové jsou srde#n zváni) a na h išti
diskokarneval od 20.00 hodin. A v ned li prob hne p i mši svaté v 10:00
vysv cení nového praporu SK a odpoledne na h išti sportovní slavnost. Na
slavnosti budou sehrána dv utkání: od 15:30 „B“ mužstvo muž* nastoupí
k derby se Závadou a od 17:30 „A“ mužstvo muž* k derby s Dolním Benešovem.
Samoz ejm bude p ipravena pro d ti celá ada atrakcí, slosování tomboly a
bohaté ob#erstvení. Všichni jsou srde#n zváni.
V pátek 27.7.2007 se uskute#ní od 20.00 hodin na h išti SK COUNTRY
Karneval se skupinou COUNTRY s.r.o.
Jako p edseda SK Bohuslavice bych cht l záv rem všem hrá#*m, trenér*m a
funkcioná *m pod kovat za odvedenou práci v uplynulé sezón , fanoušk*m
pod kovat za p ízeR a doufám, že i v p íští sezón se budeme všichni bavit
p edvád ným fotbalem. Sportu zdar a fotbalu zvlášT.
Ing. Ond ej Mokrý
Výsledky posledních kol a kone né umíst"ní družstev:
"Mini" žáci
Krava e - Bohuslavice 6:0
Tabulka:
1.Hlu#ín "B"
2.Krava e
3.Pustá Polom
4.Bolatice
5.Dolní Benešov
6.Št pánkovice
7.Bohuslavice
8.Kobe ice

14
14
14
14
14
14
14
14

13
12
9
8
7
4
1
1

1
0
0
0
0
1
0
0

0
2
5
6
7
9
13
13

175: 8 40 ( 19)
75: 34 36 ( 15)
81: 19 27 ( 6)
34: 32 24 ( 3)
63: 40 21 ( 0)
33: 83 13 ( -8)
11:106 3 (-18)
10:160 3 (-18)
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Žáci
Šilhe ovice – Bohuslavice 3:1
Bohuslavice – Bolatice 1:0
Tabulka:
1.Darkovi#ky
2.B lá
3.Strahovice
4.V esina
5.Bohuslavice
6.PíšT
7.Bolatice
8.Šilhe ovice
9.Darkovice
10.Velké Hoštice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
11
11
9
7
8
5
5
4
3

4
5
4
2
4
1
3
2
2
1

1
2
3
7
7
9
10
11
12
14

51: 14
52: 18
52: 28
36: 33
32: 24
26: 34
32: 41
18: 47
21: 50
16: 47

43 ( 16)
38 ( 11)
37 ( 10)
29 ( 2)
25 ( -2)
25 ( -2)
18 ( -9)
17 (-10)
14 (-13)
10 (-17)

2 107: 27
4 100: 40
5 89: 42
6 85: 37
3 72: 32
11 53: 56
12 56: 58
14 34: 73
12 36: 49
16 47: 71
14 32: 63
12 25: 58
17 23: 57
22 28:124

62 ( 23)
60 ( 21)
55 ( 16)
54 ( 15)
53 ( 14)
37 ( -2)
30 ( -9)
30 ( -9)
28 (-11)
26 (-13)
26 (-13)
24 (-15)
21 (-18)
8 (-31)

Dorost
Bohuslavice - St bo ice 1:0
Holasovice – Bohuslavice 4:2
Tabulka:
1.Háj ve Slezsku
2.Bolatice
3.St bo ice
4.Holasovice
5.Otice
6.HaT
7.Št pánkovice
8.Hn vošice
9.Chvalíkovice
10.Mokré Lazce
11.Chlebi#ov
12.Bohuslavice
13.Zlatníky
14.Hradec n/M

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
19
17
17
15
11
8
9
7
8
7
5
6
2

5
3
4
3
8
4
6
3
7
2
5
9
3
2
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"B" mužstvo
V esina – Bohuslavice 2:2
Horní Lhota – Bohuslavice 4:1
Tabulka:
1.Štítina
2.Bohuslavice "B"
3.B lá
4.Bolatice "B"
5.Št pánkovice "B"
6.Horní Lhota
7.V esina
8.Sudice
9.Kobe ice "B"
10.PíšT "B"
11.Chlebi#ov "B"
12.Dobroslavice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
13
12
8
8
8
7
8
6
7
6
5

4
6
5
7
7
5
6
2
7
2
3
4

3
3
5
7
7
9
9
12
9
13
13
13

58: 21
51: 25
47: 29
35: 32
42: 41
43: 31
37: 41
37: 61
28: 35
35: 41
28: 53
28: 59

49 ( 16)
45 ( 12)
41 ( 8)
31 ( -2)
31 ( -2)
29 ( -4)
27 ( -6)
26 ( -7)
25 ( -8)
23 (-10)
21 (-12)
19 (-14)
Petr Kocián

Kultura
260. výro í kostela (6. pokra ování).
V hlavní lodi nám k prohlídce zbývají již jen fresky na bo#ních oltá ích.
Lty i bo#ní oltá e jsou umíst ny ve výklencích mezi nosnými polosloupy. P ední
dva oltá e jsou p*vodní, zadní byly upraveny, když se v kostele instalovaly nové
lavice. Oltá ní t leso i stupínky byly odstran ny, aby vznikl prostor pro bo#ní
lavice. Oltá ní desky na zp*sob parapetu byly zúženy a zasazeny do zdi. Tak vlastn
z*staly oltá e jen dva.
Ale hlavním tématem má být výzdoba, a tak si postupn prohlédneme
jednotlivé fresky.
V prvním výklenku vlevo nám freska p edstavuje výjev ze života sv. Josefa.
Josef vzal na pokyn and la na sebe úlohu ochránce a vychovatele božího syna –
Ježíše. Uposlechl boží hlas a jako odm nu mu and l p edává symbol v rnosti a
#istoty - kv t lilie.
Vpravo naproti je nám p edstavena rodina Panny Marie. Jako dít je
vychovávána rodi#i Joachymem a Annou k bohabojnosti a lásce, aby, až dosp je,
mohla splnit Boží plán na spásu celého lidstva.
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Na zadním oltá i vpravo je sv. Alžb ta. Narodila se jako dcera uherského
krále Ond eje II. Již ve #ty ech letech svého života byla zasnoubena s lankrab tem
durynským a p edána do výchovy k jeho dvoru. Ve #trnácti letech byla za Ludvíka
IV., lankrab te durynského provdána. Jejich krátké manželství bylo šTastné. Alžb ta
dala život t em d tem. Nelíbil se jí rozmarný život tehdejší šlechty a z bohatého
majetku se snažila rozdávat chudým. Po smrti manžela (byli jí 20 let) odešla od
dvora, prodala majetek a z ídila pro nejchudší nemocnici, kde byli bezplatn
ošet ováni. Na obraze nám malí p edstavuje jak dává Alžb ta almužnu chudým.
Na posledním oltá i vzadu vlevo vidíme další, již t etí zobrazení sv. Jana
K titele v našem kostele. Výjev nám sv. Jana p edstavuje t sn p ed Ježíšovým
k tem. Káže u eky Jordánu zástup*m a v dálce vidí p icházet Ježíše, na kterého Jan
ukazuje a pronáší známou v tu – „Hle Beránek Boží“.
Lty i bo#ní oltá e zdobí ješt obrazy evangelist* malované na plátn
neznámým malí em.
Na prvním oltá i vlevo je sv.Marek. Je autorem 2. evangelia. Jeho
evangelium za#íná kázáním Jana K titele. Bývá zobrazován v tšinou jak sedí u
otev ené knihy a brkem píše. Jeho atributem je lev. P*vodn se jmenoval Jan a
Marek bylo jeho p íjmení.
Na oltá i naproti vpravo je obraz sv. Lukáše. Ten je vyobrazen s býkem. Je
patronem léka *, ale i pracovník* ve stavebnictví. Napsal 3. evangelium.
Vpravo na zadním oltá i je sv. Matouš. Byl jedním z apoštol*. P*vodn se
jmenoval Levi a byl celníkem. Když ho Ježíš povolal mezi apoštoly slovy „Levi,
následuj m “, za#al mu íkat Matouš, což v p ekladu znamená „Boží dar“. Napsal
první evangelium. Jeho atributem je dít nebo také and l. Je patronem lidí, kte í
pracují s pen zi.
A na posledním oltá i vlevo je obraz sv. apoštola Jana. Byl nejmladším
apoštolem, kterého si Ježíš nejvíce oblíbil. Na k íži mu sv il svou matku Marii
slovy „Hle matka tvá“. Napsal 4. evangelium a také Apokalypsu – Zjevení sv. Jan,
poslední knihu Bible.
Leo Dominik, kroniká obce
Knihovna
Po dobu velkých prázdnin bude místní knihovna v ZŠ otev ena od 9.7.2007
vždy každé pond lí od 13.000 do 16.30 hodin. V m síci srpnu 2007 bude
knihovna uzav ena.
Inzerce
Koupím rodinný d*m v Bohuslavicích a okolí, p ípadn stavební parcelu.
Tel. #. 776246236.
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Spole enská kronika - naši jubilanti v ervenci 2007

Ku era Pavel
Buhlová Františka
Fus Richard
Lampartová Anna
Nev2elová Klára
Odvody Vojt"ch
Hluchníková Helena
Lexová Hedvika
ŠtefaGák Štefan
Rýparová Anna
Bašista František

70 let
82 let
83 let
50 let
86 let
75 let
50 let
83 let
70 let
75 let
83 let

Všem jubilant:m co nejsrde n"ji blahop2ejeme.
Karla Krupová
Informace ob an:m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.hlucinsko.tv
E-mail:
obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
Tel/Zázn.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:

Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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