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Jubilejní
číslo

250
říjen
2013

zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

725 let
Vážení spoluobčané,
právě začínáte číst říjnové jubilejní 250.
číslo Zpravodaje obce Bohuslavice. Jubileum
vždy vybízí ke krátkému pohledu zpět do
minulosti. Při studiu archivních materiálu pro
připravovanou knihu „Dějiny obce Bohuslavice
našel PhDr. Štěpán několik ojedinělých výtisků.
Vycházely pod názvy „Bohuslavické hlasy“ nebo
„Bohuslavské
hlasy“.
Byly
to
vždy
jednostránkové výzvy Místního národního výboru
k občanům.
První číslo zpravodaje, který dostáváte do
vašich domovů pravidelně zdarma, vyšlo v červnu
1992. Původně měl zpravodaj vycházet šestkrát
ročně. Od ledna 1993 však vychází „Zpravodaj
obce Bohuslavice“ pravidelně bez přerušení jako
měsíčník. Jak už jsem psal při vydání 200. čísla,
tak znovu pro připomenutí uvádím, že první
zpravodaj měl 4 strany. Při jeho čtení se určitě
pozastavíme nad vývojem, který se u nás udál. Ve
zpravodaji byly zaznamenány výsledky voleb do
Federálního shromáždění a České národní rady
ještě v nerozděleném Československu. Voleb se
zúčastnilo 91,5 % voličů. Volby u nás vyhrála
koalice ODS s KDS, na druhém místě skončila
KDU-ČSL, ČSSD byla pátá a KSČ nebyla ve
výsledcích vůbec uvedena. Bude zajímavé
porovnat tyto výsledky s výsledky připravovaných
říjnových voleb. Dále byly uvedeny údaje o
hospodaření, ze kterých uvádím plánované příjmy
a výdaje ve výši 3.064 tisk Kč. Psalo se o
prováděných úpravách Bohuslavického potoka a
poděkování hasičům za zdolání požáru lesa, byly
uvedeny
kulturní
akce
o
prázdninách.
Z uvedeného seznamu jubilantů ještě žijí p.
Alžběta Odvodyová a její manžel Vojtěch Odvody
a p. Anna Rýparová. Čtyři strany měl i zpravodaj
s číslem 100, který byl vydán v březnu 2001.
Zpravodaj s číslem 200, který vyšel v srpnu 2009,
měl poprvé současnou podobu. Obsahoval 16
stran a barevnou obálku s fotografiemi. Snažíme
se, aby Zpravodaj obce Bohuslavice aktuálně
[Zadejte text.]
informoval
o dění v obci a přinášel i další
zajímavosti.

Uvítal bych daleko více příspěvků ze života
spolků a organizací působících v obci i od vás
občanů. Napište nám a zašlete zajímavé fotografie.
Rádi je při sestavování zpravodaje zahrneme do
obsahu.
První dekáda uplynulého měsíce byla ještě
ve znamení léta. Pak nastalo typické podzimní
počasí, s nízkými nočními a ranními teplotami, s
větrným deštivým počasím, ale i několika
slunečnými dny s babím létem.
V září
byl
zahájen
školní
rok
v rekonstruované škole. Děti, učitelé i zaměstnanci
školy už jsou v plné práci. V obecním domě byly
zahájeny kurzy angličtiny pro začátečníky i
pokročilé a v kulturním domě taneční. V plném
proudu jsou fotbalové zápasy o nejlepší umístění
v tabulkách. Hasiči uspořádali poslední pečení
makrel. V obecním domě jsem přivítal rodáky obce
oslavující v letošním roce kulaté životní jubileum.
V září bylo dokončeno restaurování fresek a
výmalba ostatních ploch v kostele Nejsvětější
Trojice. Následně bude na začátku října provedena
demontáž lešení a celé dílo bude představeno
veřejnosti v sobotu 12. října po děkovné mši svaté
přednáškou restaurátora, akademického malíře
Pavla Nováka. Při této mši rovněž poděkují p.
Lumír Tkáč a p. Kazimír Buba za přijatá dobrodiní
k životním jubileím 50. a 40. let. V sobotu 5. 10.
2013 se uskuteční setkání schol ve Strahovicích a
rovněž v tento den pořádá za kulturním domem
Klub rodičů při MŠ podzimní sportování. V neděli
6. 10. 2013 pořádají hasiči na hřišti SK Soutěže
hasičských družstev mládeže.
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V neděli 13. 10. 2013 pořádá obec Píšť s farnosti XVI. Setkání chrámových sborů Hlučínska.
V sobotu 19. 10. 2013 bude u Špakovského rybníku praktická prověrka čerpací techniky celého
okrsku za účasti hasičů z Bohuslavic, Dolního Benešova, Závady, Píště. V sobotu 19. 10. 2013
uvítáme v obřadní síni rodiče s narozenými dětmi, které budou slavnostně uvedeny do společenství
občanů naší obce. V neděli 20. 10. 2013 oslavíme Krmáš, památku na vysvěcení a zahájení
bohoslužeb v našem kostele Nejsvětější Trojice. Po dopoledních slavnostních mších bude v 15 hod.
slavnostní požehnání s koncertem Mgr. Olgy Procházkové, sólistky opery Slezského divadla
v Opavě. V pátek 25. 10. a v sobotu 26. 10. 2013 se uskuteční v obřadní síni obecního domu
předčasné volby do Parlamentu ČR. Příznivci hudby a tance se určitě nenechají ujít příležitost a
přijdou se pobavit a zatančit na Jiřinkový bál, pořádaný Spolkem dobrovolných hasičů v sobotu 26.
10. 2013. Čtvrtek 31. 10. 2013 bude v základní škole a mateřské škole den otevřených dveří, kdy si
budou moci všichni občané seznámit s realizovanou stavbou „Snížení energetické náročnosti ZŠ a
MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“.
Přál bych si, aby všechny připravované výše vyjmenované akce byly hojně navštíveny. A mé
poděkování patří všem pořadatelům, kteří bez ohledu na svůj volný čas tyto společenské akce
plánují a připravují. Pozvánky a plakáty budou rovněž zveřejněny na webových stránkách obce,
plakátovacích plochách a hlášeny v místním rozhlase.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 34. jednání dne 19. 8. 2013
následující program:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Prezentace firmy Galileo Corporation s. r. o., tvorba webových stránek
4. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Bohuslavice ve výši 3.500,Kč
5. Výběrové řízení na poskytnutí úvěru ve výši 8 mil. Kč na financování stavby „Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“.
6. Uzavření smlouvy o úvěru s ČS a. s. na úvěr ve výši 8 mil Kč
7. Přesun realizace Rekonstrukce chodníku II. etapa na II/2014 z důvodu nedostatku finančních
prostředků v letošním roce
8. Informace o jednání ve věci rozpracovaného nového Územního plánu Bohuslavice
9. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory na projekt „Separace
bioodpadů v obci Bohuslavice“.
10. Ukončení pronájmu pozemku parc. č. 1702/1, orná půda o výměře 2233m2 k 1. 10. 2013
11. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou ke dni 31. 10. 2013.

Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 20. zasedání
dne 26. 9. 2013 přijalo následující usnesení:
revokovalo:
25/20
Usnesení č. 24/19 m). Přijetí investičního překlenovacího úvěru na předfinancování
investičních akcí bylo podmíněno požadavkem České spořitelny na doložení smluv o
poskytnutí dotace. Protože obci Bohuslavice dosud nebyl z administrativních důvodů na SFŽP
a Ministerstvu životního prostředí předložen ani návrh smluv, bude překlenovací úvěr
nahrazen dlouhodobým investičním úvěrem s možností bezsankčního dřívějšího splácení po
obdržení dotace.
schválilo usnesení č.:
25/21
a) Za ověřovatele zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice byli zvoleni Bc. Andrea
Matýsková a Jan Manusch a za členy návrhové komise Leo Vitásek, Antonín Štefek a Mgr.
Pavel Dominik.
b) Program 20. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice:
1. Zahájení, určení komise pro návrh usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
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Schválení programu mimořádného jednání zastupitelstva
Výsledky hospodaření za 01-08/2013
Rozpočtové opatření č. 5/2013
Rozpočtový výhled na roky 2014-2015
Schválení přijetí investičního úvěru a smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na
dofinancování stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč.
výměny zdroje vytápění ve výši 8.000.000,- Kč
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Bohuslavice
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory na projekt „Separace
bioodpadů v obci Bohuslavice“
Informace o jednání o návrhu nového Územního plánu Bohuslavice
Nové webové stránky obce
Usnesení
Závěr

c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – VIII. 2013. Celkové příjmy za 01 08/2013 činily 13.950.909,16 Kč, přenesená daňová povinnost DPH 77.653,43 Kč. Zůstatek
z roku 2012 byl 7.522.098,67 Kč a čerpaný úvěr ve výši 5.000.000,- Kč. Celkové příjmy vč.
financování za 01 - 08/2013 činily 26.550.661,26 Kč. Celkové výdaje za 01- 08/2013 činily
23.804.043,96 Kč. Peněžní zůstatek k 31.8. 2013 byl ve výši 2.746.617,30 Kč, z této částky
činil zůstatek na běžném účtu 1.736.613,39 Kč, na účtu za domovní odpad 32.964,00 Kč, na
spořícím účtu UniCredit 879.927,49 Kč a na účtu u ČNB 97.112,42 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 5/2013.
e) Rozpočtový výhled na období 2014 – 2015
f) Přijetí investičního úvěru a smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na dofinancování
stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje
vytápění“ ve výši 8.000.000,- Kč.
g) Poskytnutí účelové neinvestiční dotace Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH Bohuslavice.
h) Ukončení smlouvy o poskytování služeb na správu a provoz webových stránek obce s firmou
Arsy line, s. r. o. dohodou k 31. 12. 2013
i)

Uzavření nové smlouvy na pořízení a provoz nových webových stránek od 1. 1. 2014 s firmou
Galileo Corporation s. r. o.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo přijato ukládací usnesení.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory na projekt „Separace
bioodpadů v obci Bohuslavice“
Informace o jednání o návrhu nového Územního plánu Bohuslavice
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Důležité informace
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění
V pondělí 2. 9. 2013 byl slavnostně zahájen nový školní rok. V obřadní síni obecního domu
byli přivítání žáci první třídy s rodiči. Ostatní ročníky měly zahájení školního roku v sále kulturního
domu. Vlastní vyučování v rekonstruované škole začalo v úterý 3. 9. 2013.
V průběhu září probíhalo postupně odstraňování drobných vad a nedodělků a oceňování více
a méně prací. Podrobný přehled o vynaložených nákladech na celou stavbu bude předložen
v listopadovém zpravodaji.
Na dodávku stavby byla po vyhodnocení veřejné soutěže uzavřena smlouva o dílo s firmou
VHH Thermont Troubelice s,r.o. s vysoutěženou cenou ve výši 21.035.146,00 Kč. Pokrytí této
částky bylo plánováno z dotace EU ve výši 9.624.286,- Kč, dotace Státního fondu životního
prostředí ve výši 566.134,- Kč, přijatého úvěru ve výši 5.000.000,- Kč a vlastních prostředků ve výši
5.844.726,- Kč. Na stavbě vznikla havárie vzdutím podlah ve třech třídách pavilónu U2 a více práce
vyvolané stavební obnovou objektů po 50 letech. To si vyžádalo další náklady. Protože jsme od
Státního fondu a Ministerstva životního prostředí neobdrželi zatím rozhodnutí o poskytnutí dotace
ani návrh smlouvy o poskytnutí podpory, museli jsme na překlenutí období od splatností faktur do
zaslání dotace na účet, na úhradu vystavených faktur zajistit další úvěr ve výši 8.000.000,- Kč.
Tento úvěr bude splacen okamžitě po obdržení peněz z dotace na účet obce. Z důvodu většího
dočasného využití vlastních prostředků na dofinancování stavby do doby převodu financí z dotace
na účet jsme museli zrušit připravovanou rekonstrukci chodníků a další drobné akce.
Nové dětské hřiště pro mateřskou školku v Bohuslavicích
Protože stávající prvky dětského hřiště u mateřské školy už byly zastaralé, na hranici své
životnosti a nevyhovující stále se zpřísňujícím současným bezpečnostním předpisům, podali jsme
letos na jaře žádost o dotaci na pořízení nového dětského hřiště z rozpočtu Ministerstva místního
rozvoje. Žádost byla ministerstvem přijata a obec obdržela na nové dětské hřiště s celkovými
pořizovacími náklady 553.074,- Kč dotaci ve výši 387.151,- Kč. Vlastní zdroje obce činily
165.923,- Kč. Nové prvky dětského hřiště byly namontovány po ukončení výstavby nové střechy,
výměně oken a dokončení fasády. Zbývá ještě dokončit terénní úpravy a zasít novou trávu. Pak bude
hřiště připraveno k bezpečné hře našich nejmenších občánků, budoucnosti naší obce.
Separace bioodpadů v obci Bohuslavice
Pod tímto názvem byl úspěšný další náš projekt na dodávku kompostérů pro zájemce z naší
obce. V průběhu září jsme obdrželi ze Státního fondu životního prostředí Smlouvu o poskytnutí
podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup 124 kompostérů o objemu 700 litrů, 100
kompostérů o objemu 900 litrů a 6 ks kompostérů o objemu 2.000 litrů. Celkové náklady na projekt
činí 674.580,- Kč, z toho dotace EU z Fondu soudržnosti představuje 537.693,- Kč, ze Státního
fondu životního prostředí 31.629,- Kč a vlastní zdroje obce jsou ve výši 105.258,- Kč. Protože
aktivních občanů, kteří vyplnili dotazníky ankety na začátku projektu bylo více, než počet
kompostérů získaných předloženým projektem, zakoupí obec za vysoutěženou cenu další
kompostéry o objemu 900 litrů, aby je mohla dát zdarma do výpujčky všem účastníkům ankety.
Kompostéry budou občanům rozdány ve druhé polovině října po podepsání smlouvy o výpůjčce na
5 let. Po této době přejdou kompostéry do vlastnictví občanů. Případní další zájemci o
kompostování a kompostéry si budou muset kompostéry pořídit na vlastní náklady nebo počkat na
další kolo výzvy o dotaci.
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Zásady správného topení
S nastupujícím podzimem a snižováním teplot začíná topná sezona, která každoročně
s postupným zdražováním plynu způsobuje zhoršení kvality ovzduší. Proto, abychom se mohli ve
svých domech ohřát, musíme topit. Na první pohled jednoduchá činnost však vyžaduje dodržování
několika důležitých pravidel:
1. Správně zatopte
Aby palivo dobře hořelo, potřebuje hodně vzduchu. V žádném případě nezačínejte topit tak, že
do kotle vysypete obsah odpadkového koše, se vším co obsahuje. Při zatápění a po přiložení nechte
napřed palivo dobře rozhořet a nezavírejte klapky přívodu vzduchu. Nepřikládejte velké množství
paliva naráz, ale častěji menší množství. Zajistíte vyšší účinnost hoření a z komínu nebude vycházet
hustý černý dým. Pokud se vám nechce častěji přikládat, měli byste si pořídit kotel s automatickým
dávkováním paliva.
2. Zvolte dobré palivo
Na kvalitu ovzduší má rovněž velký vliv čím topíte a jaké vlastnosti má zakoupené palivo.
Pokud topíte dřevem, mělo by být dobře proschlé, minimálně 2 roky. Jen takové dřevo má vyšší
výhřevnost a méně emisí, zejména jedovatého kysličníku uhelnatého. Spalováním mokrého dřeva
vzniká velké množství škodlivin v kouři a v konečném důsledku je horší než uhlí. I uhlí je však
třeba vybírat, nekupovat druhy, které nadměrně zatěžují životní prostředí a které jsou doporučeny
pro daný typ kotle.
V žádném případě nepřikládejte do kotle jakýkoliv odpad, např. plasty (kelímky, PET láhve,
folie, PVC, polystyrén), chemicky ošetřené dřevo, staré palety, překližku, dřevotřísku, starý nábytek
a vybouraná dřevěná okna, pneumatiky, nápojové kartóny (obaly od mléka a džusů), celobarevné
letáky a časopisy obsahující v barvách těžké kovy. Kousek novin pro zapálení neškodí, ale balíky
celobarevného papíru ano! Spalování trávy a listí, zbytků potravin může být také zdrojem
nebezpečných látek. Dále nedávejte do kotle nebezpečné odpady, zbytky léků, barev baterie a další
odpad.
3. Starejte se o kotel
Pravidelně čištěte komín a teplosměnné plochy kotle. Špatně vyčištěný komín zapříčiňuje malý
tah, který může způsobit vracení spalin s jedovatým kysličníkem uhelnatým do místnosti. Příliš
velký tah komína snižuje účinnost spalování. Kotel by měl svými parametry odpovídat velikosti
domu. Pokud je provozován kotel na snížený výkon, bude se palivo spalovat s nízkou účinností a
bude docházet k většímu znečištění komína.
4. Zvolte správný kotel
Pro správné topení je zásadní v jakém kotli topíte. Klasický starý kotel prohořívací kotel má
účinnost spalování kolem 50 %. Mnohem účinnější jsou moderní zplyňovací nebo automatické
kotle, které mají účinnost 70 – 85 %. Pokud nechcete topit drahým plynem, naplánujte si výměnu
starého kotle za nový s využitím kotlíkové dotace, která je vypsána pro Moravskoslezský kraj ve
výši 40 a 60 tis. Kč podle třídy pořízeného kotle. Dotace a úspora získaná spalováním v kotli s vyšší
účinností vám zajistí návratnost vložené investice. Pokud je mi známo, tak v naší obci je už více jak
10 příjemců dotace, kteří mají namontován nový automatický kotel a další čekají na její přiznání.
Více informací se dozvíte na obecním úřadě nebo na webových stránkách www.krmoravskoslezsky.cz, v odkaze „Životní prostředí“ „Dotace v oblasti ŽP“ a „Lokální topeniště“.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Výměna řidičských průkazu
Upozorňujeme všechny řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1. 1. 2001 do
30. 4. 2004, že jsou povinni tento vyměnit do 31. 12. 2013. Od 1. 1. 2014 budou v platnosti pouze
řidičské průkazy vzoru Evropských společenství, které se začaly vydávat od 1. 5. 2004.
Podle aktuální informace z ministerstva dopravy o řidičských průkazech podléhajících povinné
výměně ve správním obvodu města Hlučín scházelo ke konci měsíce září vyměnit cca 1 150
řidičských průkazů.
Pro výměnu řidičského průkazu je třeba s sebou vzít:
- platný doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz),
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání
žádosti a zobrazujícího žadatele v předním čelním pohledu s výškou obličejové části hlavy od
očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky
hlavy,
- řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Ti řidiči, kteří používají ke čtení dioptrické brýle, by neměli zapomenout si je vzít s sebou. Je
nutné vypsat a podepsat žádost.
Řidičský průkaz je možno vyměnit na MěÚ Hlučín, v přízemí budovy “C“, v úředních hodinách,
a to:
Pondělí a středa 8 – 17 hod
Úterý a čtvrtek 8 – 14 hod
Pátek: pouze přes rezervační systém.
(Na rezervační systém je možno se připojit na internetové adrese: www.hlucin.cz. Na obrazovce
se objeví, kromě jiného, v levé polovině obrazovky nabídka: Dopravní agendy, dále Rezervační
systém návštěv. Po jejím rozkliknutí najdete datum a příslušný registr, na kterém si lze rezervovat
čas návštěvy).
Více informaccí o výměně
www.vymentesiridicak.cz.

řidičských

průkazů

najdete

na

internetové

adrese:

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Prezident republiky Miloš Zeman svým rozhodnutím ze dne 28. srpna 2013 rozpustil
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a téhož dne vyhlásil termín předčasných voleb
do Poslanecké sněmovny. Tyto předčasné volby se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013. V naší
obci je zřízen jeden volební okrsek a volební místnosti pro všechny oprávněné voliče naší obce bude
obřadní síň Obecního domu. Volby budou probíhat v pátek 25. října od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 26. října od 8.00 do 14.00 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Hlasovací
lístky obdrží voliči do svých schránek nejpozději 1 den přede dnem voleb. Při hlasování volič vloží
do úřední obálky pouze 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty, kteří
se tak posunou na první místa. Spoluobčanům-voličům, kteří se pro svůj věk či zdravotní stav
nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí hlasovat, sdělujeme, že svůj požadavek volit mohou
nahlásit sami nebo prostřednictvím svých blízkých před volbami na obecní úřad-tel. 553 659 075
nebo ve dnech voleb přímo do volební místnosti. Telefonní číslo do volební místnosti nám zatím
není známo a bude včas zveřejněno.
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Voličům, kteří nebudou moci volit v Bohuslavicích, mohou osobně požádat Obecní úřad
v Bohuslavicích o vydání voličského průkazu (s sebou si doneste občanský průkaz). Voličský
průkaz je možno vydat voliči nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 10. 10. 2013. O vydání
voličského průkazu je možno požádat i písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
O vaše hlasy se bude v našem Moravskoslezském kraji ucházet 15 politických stran a tři
hnutí. Na kandidátkách je zapsáno celkem 628 kandidátů. Z takového počtu lidí ucházejících se o
vaše hlasy se dá určitě vybrat a zakroužkováním zvýšit jejich pravděpodobnost volby.
Vyzýváme vás: Přijďte volit! Velký počet kandidátů a stran i hnutí dává prostor i možnosti
zvolit ty nejlepší zástupce. Svou neúčastí ve volbách dáváte hlas kandidátům, které byste nikdy
nevolili.
Karla Krupová
Pozvánka „ Kouzlo a vůně perníku“
Prosíme všechny pravidelné účastníky výstav „Kouzlo a vůně perníku“, ale i všechny nové
perníkáře z Bohuslavic, kteří mají zájem přispět svými výrobky na letošní výstavu, aby se zúčastnili
informační schůzky, která se bude konat v pátek 18. 10. 2013 v 18.00 hod. v obecním domě
v Bohuslavicích.
Za organizátory výstavy: Ing. Magdalena Birtková a Mgr. Lucie Hamplová.
Pozvánka
SDH Bohuslavice zve občany dne 26. 10. 2013 od
20.00 hodin do KD v Bohuslavicích na Jiřinkový bál.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Bratranci.
Vstupné 120,- Kč. Předprodej vstupenek a bližší
informace lze získat v prodejně ESO u pí. Šebestíkové.
Těšíme se na vaší účast.
Žádost
Výbor SDH v Bohuslavicích se tímto obrací na
spoluobčany s žádosti o zapůjčení, případně předání
starších fotografií týkajících se činností hasičů v minulé
době. Fotografie lze předat na OÚ pí. Mikové, pí.
Šebestíkové v prodejně ESO, nebo dalším známým
členům hasičského sboru. V případě požadování
navrácení fotografií budou tyto ofocené a vrácené zpět.
Za spoluprací předem děkuje výbor SDH.

Inzerce
Prodám fusák EMITEX – modrý, délka 90 cm – prodloužená délka 110 cm do sportovního
kočárku, cena 450,- Kč.
Prodám autosedačku CONECO – modrá 9-25 kg, polohovatelná, zachovalá, cena 900,- Kč.
Prodám kočárek GOLFKY CHICO – modrý, plná výbava, cena 800,- Kč.

Tel. 603 339 096
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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/.
Informace Základní školy a mateřské školy Bohuslavice
Školní rok byl slavnostně zahájen 2. září v kulturním domě. Prvňáčci spolu se svými rodiči byli
přivítáni v obřadní síni Obecního domu, kde obdrželi uvítací list a malý dárek v podobě kornoutu se
sladkostmi.
Na žáky čekalo v nově zrekonstruované škole hned několik překvapení. Jednak vzorně
připravené třídy, na jejichž přípravě se podíleli všichni učitelé, také barevná výmalba tříd a chodeb
zpestřená obrázky a malbami. S výzdobou ve třídách pomáhali někteří velmi šikovní rodiče a
přátele školy. Chodby pak zdobí malby pana F. Pohanky a M. Freislera. Všem, kteří přidali ruku
k dílu, moc děkuji. Žáci vcházejí do školy novým vchodem přímo do šaten. Šatny pro menší děti
jsou pak oddělené v přilehlém pavilonu I. stupně. Vstupní hala doznala také změn. Byl zde pořízen
sedací nábytek pro případné návštěvy a výzdobu tvoří několik fotografií z historie školy. Chodby
byly oživeny rostlinami a květinami. Novým nábytkem byla vybavena a doplněna 1. třída, družina,
jedna z odborných učeben a také kanceláře školy.
Změny čekaly také na děti v mateřské škole, kde kromě nově zařízené třídy byly vylepšeny
skladovací prostory a kancelář. Na krásné výzdobě tříd a chodeb se podílely samozřejmě všechny p.
učitelky spolu se správními zaměstnanci.
Výuka se rozběhla hned od prvního zářijového týdne. Dětem je také v tomto školním roce
nabídnuta činnost mnoha kroužků. V celoročním plánu je opět mnoho zajímavých projektů pro I. i
II. stupeň. Kromě výuky budou žáci navštěvovat kulturní, výchovné, preventivní i sportovní akce.
V tomto školním roce bude činný klub rodičů Bublina, který již plánuje pro děti několik akcí.
Vyzývám tímto další aktivní rodiče, aby se přidali ke členům klubu a občas pomohli při organizaci
zábavných akcí pro vaše děti. Další informace u p. E. Ilkové.
Na závěr bych ráda pozvala všechny rodiče a přátele školy na Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ,
který připadne na 31. 10. Přesný čas přístupu do školy bude upřesněn na webových stránkách školy,
plakátech a pozvánkách.
Všem žákům přeji úspěšný školní rok. Všem rodičům i pedagogům pevné nervy, spoustu energie
a trpělivosti při výchově a vzdělávání dětí.
Organizace školy
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice má 35 zaměstnanců a je tvořena: základní školou,
mateřskou školou, školní družinou, školní jídelnou.
Školní družina má 1 oddělení a je zde zapsáno 30 dětí (vychovatelkou školní družiny p.
Karin Herudková)
Mateřskou školu tvoří 3 oddělení se 80 dětmi (1 oddělení v Závadě). Chod MŠ zajišťuje 6
učitelek (vedoucí učitelka p. Anna Kozáková) a 3 správní zaměstnankyně, od ledna 2014
bude otevřeno čtvrté oddělení mateřské školy, celková kapacita MŠ je navýšena od září na 98
dětí.
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Školní jídelna vaří celkem asi pro 440 strávníků. Jídelna zaměstnává 7 pracovnic (vedoucí
školní jídelny p. Šárka Miketová)
V letošním roce základní školu navštěvuje 182 žáků.
Ve škole bude působit 15 pedagogických pracovníků (14 učitelů, l vychovatelka ŠD).
Chod školy zajišťuje 5 správních zaměstnanců (ekonomka, školník, 3 uklízečky).
1. ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ

Roč.

1.

2.

3.

4.

5.

1.-5.

6.

7.

8.

9.

6.-9.

1.-9

Celkem

26

25

26

17

24

118

16

12

19

17

64

182

Dívky

14

14

9

8

13

58

7

3

10

5

25

83

Hoši

12

11

17

9

11

60

9

9

9

12

39

99

Dojížď.

3

3

7

6

4

23

3

4

3

4

14

37

2. TŘÍDNICTVÍ A FUNKCE
1. tř. –
2. tř. –
3. tř. –
4. tř. –
5. tř. –
6. tř. _
7. tř. –
8. tř. –
9. tř. –

Mgr: Zdeňka Birtková
Mgr. Lenka Lasáková
Mgr. Monika Valachová
Mgr. Michaela Václavková Bc.
Mgr. Irena Václavková
Mgr. Zuzana Prokšová
Mgr. Dagmar Fojtíková
Mgr. Šárka Kupková
Mgr. Andrea Kupková

Výchovná poradkyně:

Mgr. Dagmar Fojtíková

Koordinátorka prevence:

Mgr. Andrea Kupková

Koordinátorka EVVO:

Mgr. Jaroslava Ratajová

Správkyně ICT:

Mgr. Karla Poštulková

Vyučující náboženství:

Mgr. Olga Stuchlá, Mgr. Kazimír Buba

Zástupce ŘŠ:

Mgr. Pavel Pinďák

Ředitelka ZŠ:

Mgr. Gabriela Prchalová

Ostatní pedagogové:

Mgr. Marie Kotzurová (externí)
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3. TERMÍNY PRÁZDNIN ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
Období školního vyučování začalo v pondělí 2. září 2013.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014.
Období školního vyučování v druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna
2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny v termínu
3. 2. – 9. 2. 2014.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17.dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
Další informace naleznete na www.zsbohuslavice.cz
Za ZŠ Bohuslavice
Mgr. Gabriela Prchalová,
ředitelka školy
Projekt STAGE 14
Žáci 4. až 9. třídy se v tomto školním roce zúčastní projektu s názvem STAGE 14. Cílem
projektu je propojit vzdělávací aktivity ZŠ a SPŠ stavební v Opavě, poskytnout ZŠ metodickou
pomoc a materiály při výuce vzdělávacích oblastí: ICT, člověk a svět práce, výtvarná výchova a
výchova k občanství. To vše za pomoci zážitkového učení a praktických činností, při nichž se žáci
nižšího a vyššího stupně budou inovativními metodami postupně seznamovat s technickými obory
stavebnictví. Naši žáci budou po celý školní rok vytvářet půdorysy bytu, domu, papírové modely
domů, pracovat s GPS a mapami. Po celou dobu projektu bude ve škole informativní nástěnka, na
níž vystavíme fotografie z práce na projektu a jednotlivé aktivity.
Mgr. Karla Poštulková
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Celoroční projekt – „ Proměny roku“
V tomto školním roce jsme
zařadili do výuky 1. – 5. ročníku
celoroční projekt s názvem „Proměny
roku“. Tento projekt je zaměřen na
průběh, resp. koloběh kalendářního roku
s jeho změnami ročních období, lidovými
tradicemi, zvyky či pranostikami. Naším
cílem je seznámit a rozšířit znalosti žáků
vnímat pravidelné opakování přírodních
zákonitostí, proniknout a pochopit běh
času a tyto kompetence využít jako zdroj
inspirace pro vlastní ztvárnění. Projekt je rozdělen do čtyř částí – čtyř ročních období. Každé roční
období má své kouzlo. Nejen podzim je kouzelný svými barevnými efekty, a aby si děti uvědomily
krásy a nálady tohoto každoročního procesu, připomeneme si vždy první den každého ročního
období, tím co je pro ně typické.
V pondělí 23. 9. proběhla první část
s názvem „PODZIM“. Každý z nás zná ten
podzimní čas, kdy samotná vycházka v přírodě
nám připadá jak procházka v nějakém obrazu
slavného malíře. Podzim často vytváří v
přírodě úchvatné barevné scenérie, i když je
pokaždé stejně barevný a zajímavý, nikdy
nebude dvakrát stejný. Příroda umí zbarvit
stromy, listí i keře do nejrůznějších barev a
odstínů, ale neumí to zopakovat i žáci přišli
první podzimní den v barvě oblečení,
připomínající toto roční období - hnědá a
oranžová, přinesli si podzimní plody a další
pomůcky, ze kterých vytvářeli školní
výstavku. Také tvořili literární, básnická a výtvarná dílka, sami můžete posoudit, že se jim opravdu
povedla.
Mgr. Monika Valachová

Podzim

Podzim

Nastal podzim, vítr fouká,

Letí, letí podzim k nám,

nažloutlou má barvu louka.

letí, letí, už je tu.

Listí pestrou barvou hýří,

Vlaštovky už odlétají,

vlaštovičky na jih míří.

Na cestu nám zamávají.

Adéla Badajová 4. třída

Aneta Lorková, 3. třída
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Řádky ze sportu
Nový Bor a Budva s FM Tadeášem Krieblem
Druhou polovinu září a první dva týdny října se Fide Mistr Tadeáš Kriebel
plně věnuje šachovým aktivitám. Ty jsou doposud nejdelší v jednom zápřahu
v jeho dosavadní sportovní kariéře.
První akci, Novoborskou šachovou Corridu, má ke své spokojenosti již
zdárně za sebou. V Novém Boru se již potřetí pořádal prestižní zápas mezi
českou šachovou dvojkou, velmistrem Lázničkou a jedním ze světových hráčů.
Tím letošním byl exmistr světa z roku 2005 bulhar Vesselin Topalov. Tadeáš
v doprovodném šestikolovém zápase nastoupil proti ukrajinskému velmistrovi
Olegu Romanishinovi, který patřil do absolutní světové špičky a zaznamenal
velice pěknou remízu 3:3. Oba zápasy se hrály v místní sklárně, přímo u sklářských pecí, se kterými
sousedí restaurace. Návštěvníci restaurace AJETO a zároveň i diváci měli tak možnost přes
skleněnou stěnu sledovat dění nejen na šachovnici, ale rovněž i práci sklářů, neboť pec musí jet
nepřetržitě dvacet čtyři hodiny denně.
Kdo neměl možnost dopravit se do místa akce, tak mohl sledovat kdekoliv ze světa v přímém
přenosu průběh partií i s komentářem na internetových stránkách. Informace z Corridy si každý den
na světových servrech prohlíželo téměř tři sta tisíc unikátních adres. Na náhodně vzniklou fotografii
Tadeáše, ležérně čekajícího na pozápasovou tiskovku, bylo zaznamenáno přes milión zhlédnutí…..
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Za zajímavost také stojí říci, že oba zahraniční aktéři zvládají každý sedm světových jazyků a
rozhodčí zápasu jedenáct, včetně japonštiny, což zdůvodnil nutností domluvit se s hráči.
Jaká byla Tadeáši tvá příprava na zápas?
Velmistr Romanishin má na bedrech již téměř šest křížků. V tom věku už není moc chuti učit se
něčemu novému. S trenérem jsme vsadili na moment překvapení, to je dostat soupeře pod tlak již od
zahájení. Tam směřovala předzápasová příprava.
Z fotografií je vidět, že jsi důsledně dodržoval dres code; černý oblek s kravatou. Měl jsi
nějakou oblíbenou?
Ne, žádnou jsem nepreferoval a na každou partii jsem měl připravenou jinou. No, možná tu
z druhé partie, kdy jsem poprvé a naposledy prohrál, už asi nikdy nevytáhnu ze skříně…
V čem považuješ zápas za přínosný pro tvůj další rozvoj?
Takový zápas jsem hrál poprvé v životě. Soupeř i přes svůj věk šedesáti jedna let mi jasně
ukázal, kde jsou moje slabiny, kde mi schází tah na bránu. Tam je spousty volného prostoru pro
další trénink.
A obligátní otázka na závěr; co tě čeká v příštích dnech?
Moc si po Corridě neodpočinu, jen dva dny. Pak mne čeká cesta do Černé Hory, do přímořské
Budvy. Tam se bude hrát první dva týdny v říjnu Mistrovství Evropy mládeže. Já naposledy startuji
v nejstarší věkové kategorii do osmnácti let. Podle startovní listiny jsem mezi osmdesáti
přihlášenými nasazen jako sedmnáctý. Ambice? Jako vždy-vyhrát. Ale s tím tam jedou všichni….
Leo Vitásek

Řádky z fotbalu
SK Bohuslavice
Měsíc září byl pro SK Bohuslavice velice úspěšný. Naše mužstva, až na pár výjimek,
držela domácí neporazitelnost a dokonce se nám dařilo vítězit i venku.
,,A”
O prvním utkání v měsíci září s TJ Sokol Hať, jsem Vás již informoval v minulém vydání
zpravodaje. V současné době, po zatím posledním odehraném utkání, se muži usídlili na 2.místě
tabulky 1.B třídy s 16 body.
Další souboj o body jsme sehráli s FK Stará Bělá. Zápas se vyvíjel jasně v náš prospěch a
soupeř si po brankách Tomáše Kretka, Daniela Tchuře, Radima Heiduka, Martina Sebraly a dvou
zásazích Vojtěcha Janoše odvezl příděl 6:1.
O týden později jsme zajížděli na hřiště ambiciózní Vřesiny. Zápas jsme odehráli na těžkém
terénu, ale podmínky byly pro obě mužstva stejné. Oba týmy usilovně bojovaly o dobrý výsledek.
Tím štastnějším se nakonec stal náš tým. Nejprve dorazil míč za záda domácího brankáře Tomáš
Kretek, kterého později napodobil Martin Sebrala. Domácí ještě zdramatizovali utkání, když se z
dálky prosadili krásnou, prudkou střelou, na kterou byl, jinak skvěle chytající Marcel Maňák,
krátký.
Po venkovním utkání nás čekaly dva domácí zápasy. V tom prvním nás přijel prověřit celek
Tj Sokol Dolní Lhota. Zápas jsme zahájili na výbornou, když už v 2. minutě lovil míč z brány
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brankář hostů. Petr Kocián a 1:0! Další trefu přidal krátce před poločasem Tomáš Kretek a zdálo se,
že soupeře, který se prezentoval velice vlažným dojmem, stačí už jen dorazit. Ten se ovšem po
poločase dostal do hry a stačil ještě utkání zdramatizovat brankou na 2:1. Víc už se však nestalo a
tak body zůstaly doma.
V dalším týdnu k nám přijeli hosté ze Strahovic. Ti začali velice svižně a v prvních minutách
nás drželi pod tlakem, ovšem prakticky z první naší šance jsme vytěžili maximum. Kretek ve vápně
přesně našel nabíhajícího Daniela Tchuře, ten se nemýlil a my jsme vedli. Dlouho jsme se ovšem z
vedení neradovali, když soupeř vyrovnal o několik minut později přízemní střelou. V druhém
poločase obdržel druhou žlutou kartu v zápase Daniel Tchuř a byl nucen jít do sprch. To nás ale
nerozhodilo a přidali jsme na bojovnosti a s tím přišly i góly. Nejprve se z přímého kopu parádně
trefil Martin Sebrala, a když dvě branky přidal ještě střelec Tomáš Kretek, bylo hotovo.
SK Bohuslavice – FK Stará Bělá 6:1 (2:0)
FC Vřesina - SK Bohuslavice 1:2 (0:0)
SK Bohuslavice – Sokol Dolní Lhota 2:1 (2:0)
SK Bohuslavice – SK Meteor Strahovice 4:1 (1:1)
,,B“
B mužstvo si vedlo podobně a v září pilně sbíralo body, celkem jich získalo všech 12. Což
mu v celkovém součtu stačí na pěkné 3. místo v tabulce.
První body jsme brali po utkání se soupeřem z Štěpánkovic. Ten si odvezl slušný příděl, kdy
se nám podařilo trefit celkem 5 krát. Branky postupně vstřelili: Lukáš Kušnír, Ivo Dominik, Jiří
Vitásek, Vojtěch Janoš a Lukáš Halfar.
Další týden jsme jeli k utkání do Oldřišova. Zápas jsme odehráli velice bojovně a v poločase
jsme vedli už 0:2. Kdy na 0:1 dával Jan Janoš a další branku přidal Lukáš Kušnír. Po změně stran
nesmyslně oslabil tým po červené kartě Ivo Dominik a soupeř se dostal do zápasu brankou na 1:2.
Víc už jsme mu ovšem nedovolili a brali 3 body.
Stejně jako 1. tým, sehrálo i B mužstvo dva domácí v řadě. K prvním zápasu přijeli hosté
z Budišovic. Ti již v 5té minutě kopali pokutový kop, s nabídnutou šancí ale naložili bídně a minuli
branku. Tu ovšem neminul Jiří Vitásek, který zužitkoval přímý kop Víta Lišky. Více gólů již
k vidění nebylo a tak zápas skončil 1:0.
Zatím poslední utkání jsme sehráli s B týmem Kozmic. Soupeř nám dvakrát nabídl
stoprocentní šanci, když nám předložil míč přímo před svou branku, toho se nezalekl Lukáš Kušnír
a v obou případech se nemýlil. Vedli jsme už 2:0 a tak jsme mysleli, že máme utkání v kapse a nic
se nám už nemůže stát a začali jsme hrát lehkomyslně, což se nám málem vymstilo. Obdrželi jsme
kontaktní branku a nakonec jsme se báli o výsledek. Jednobrankový náskok jsme už však udrželi.
SK Bohuslavice B – FK Štěpánkovice B 5:0 (1:0)
TJ Moravan Oldřišov B - SK Bohuslavice B 1:2 (0:2)
SK Bohuslavice B – Sokol Budišovice 1:0 (1:0)
SK Bohuslavice B – Sokol Kozmice B 2:1 (2:0)
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Dorost
Ve výborných výsledcích pokračují i naši dorostenci. Ti mají po 4 odehraných kolech plný
počet 12-ti bodů, což jim stačí na druhé místo. Za zmínku také určitě stojí 29 vstřelených branek.
Velké Heraltice – SK Bohuslavice 1:4
SK Bohuslavice – FK Bolatice 5:1
SK Bohuslavice – TJ Hněvošice 6:1
Žáci
Našim žákům se bohužel zatím tak nedaří a v 6-ti zápasech získali pouze 4 body. V současné
době jim patří 9. místo v tabulce. Věřme, že se výsledkově zlepší a vyšplhají se tabulkou na lepší
pozici.
SK Bohuslavice – TJ Sokol Hať 2:5
SK Bohuslavice – FK Kylešovice 4:0
Sokol Kozmice - SK Bohuslavice 10:0
SK Bohuslavice – Slávia Píšť 1:5
Ivo Dominik

Řádky ze stolního tenisu
Mistr Evropy Patrik Klos zahájil po krátké pauze, v srpnu přípravu na novou sezonu. Zatím
nastoupil v 1. mužské lize za TJ Ostrava KST proti TJ Hodonín a všechny své tři zápasy vyhrál.
Do dalších bojů zasáhne první říjnový víkend na bodovacím turnaji juniorů ČR, který bude
probíhat v Ostravě.

Kulturní akce v měsíci říjnu
5. 10. 2013

Podzimní sportování – Klub rodičů při MŠ Bohuslavice

5. 10. 2013

Setkání schol regionu Hlučínska

6. 10. 2013

Dětská pohárová soutěž – SDH Bohuslavice

13. 10. 2013

Setkání chrámových sborů v Píšti

18. 10. 2013

Výlov rybníku – Spolek rybářů

18. a 19. 10. 2013

Sbírka oblečení – Diakonie Broumov

19. 10. 2013

Slavnostní vítání dětí v obřadní síni Obecního domu

20. 10. 2013

Krmáš - Koncert p. Mgr. Olgy Procházkové

25. a 26. 10. 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

26. 10. 2013

Jiřinkový bál – SDH Bohuslavice

31. 10. 2013

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Bohuslavice
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Náboženský život
Milí farníci, vážení spoluobčané,
chci vás informovat, že jsme v našem kostele ukončili opravu fresek, kterou provedla firma
RE spol. s r.o.
Práce probíhaly ve dvou etapách:
I. fresky v presbytáři (rok 2012)
II. fresky na klenbě a stěnách lodi (rok 2013)
Druhá část práce začala v dubnu letošního roku a předání dokončeného díla je naplánováno
na 1. 10. 2013. Lešení se bude demontovat 3. 10. - 5. 10. 2013.
Slavnostní děkovná bohoslužba je naplánována na sobotu 12. 10. 2013 ve 14:00 hod, na
kterou vás srdečně zvu. Po bohoslužbě bude následovat krátká prezentace akademickým malířem
Pavlem Novákem.
Rovněž vás chci informovat o celkových nákladech a financování oprav fresek.
V roce 2012 činily náklady na restaurování fresek 925 698,-Kč.
V letošním roce tyto náklady činily 2 070 372,- Kč.
Celkem to je 2 996 070,-Kč.
V letošním roce nám obec přispěla dotací ve výši 300 000,-Kč, stejnou částkou přispěla i
v minulém roce.
Památkový ústav přispěl na restaurování v roce 2012 částkou 177 000,- Kč a v letošním roce
částkou 118 000,-Kč.
Firma Klia přispěla větším finančním obnosem. Rovněž některé firmy naší obce na tuto
opravu přispěly.
Ostatní peníze se sháněly z pravidelných sbírek v kostele a z darů soukromých osob.
Jelikož stále probíhají dokončovací práce (osvětlení fresek, výmalba ostatních ploch kostela,
sundávání lešení) nejsem schopen vám sdělit přesnou částku, která nám ještě chybí na zaplacení
celého díla. Pohybujeme se ale kolem 650 000,-Kč. Tuto částku musíme uhradit do konce ledna
2014.
Chci tímto poděkovat všem, kteří se zapojili do oprav. Všem, kteří přispěli jakoukoliv
finanční částkou. Obci za dotace a celkovou výbornou spolupráci. Velký dík patří brigádníkům,
kteří pod vedením p. Krakovčíka z Dolního Benešova a dalších lešenářů postavili a budou
demontovat lešení. Zvláštní poděkování patří p. Krakovčíkovi za bezplatné zapůjčení lešení, panu
kostelníkovi a těm, kteří pravidelně po celou dobu oprav kostel uklízeli. Děkuji rovněž panu
Arnoštu Breuerovi za výmalbu kostela a Jiřímu Vitáskovi za instalaci světel.
Vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu velký Pán Bůh zaplať.
Podařila se nám uskutečnit velká oprava a věřím, že i nadále bude náš kostel sloužit
k prohlubování naší víry a k chvále Boží.
P. Kazimír Buba, farář
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci říjnu 2013
Kocián Erhard
Štefková Alžběta
Tomíčková Hedvika
Hruška Jiří
Kocurová Terezie
Prasek Viktor
Pohanková Vlasta
Stoklasa Jan
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. 250, říjen 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. října 2013.
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