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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
letošní květnové počasí
časí mělo
mě aprílový
charakter. Vyznačovalo
ovalo se rychlými změnami,
zm
sluníčko střídala zamračená
ená obloha s častými
dešti, bouřkami i přívalovými
ívalovými dešti. Vyskytly
se místy přízemní
ízemní mrazíky, které u nás odnesly
omrzlé brambory a některé
které ovocné stromy, i
tropické dny, kdy teploty dosáhly 30 °C. Na
Plzeňsku, Zlínsku a Novojičínsku
čínsku se vyskytly
místní povodně.. Spíše deštivé počasí
poč
alespoň
částečně zmírnilo srážkový deficit z minulých
měsíců.
Svou možnost dát hlasy svým
politickým favoritům
m ve volbách do
Evropského parlamentu využilo v naší obci jen
15 % voličů. Účast byla ještěě nižší než v celé
České
eské republice, která se umístila v rámci celé
Evropy s 18,2 % na předposledním
edposledním místě
míst před
Slovenskem. Je zarážející, že nejvíce voličů
voli
přišlo volit v zakládajících členských státech a
nejméně v těch
ch nejmladších, které však
z členství v EU mají největší
ětší výhody a čerpají
nejvyšší finanční prostředky.
edky. Je veliká škoda,
že se dosud nepodařilo většiněě lidí vysv
vysvětlit jak
důležité je pro každého z nás členství v EU, co
nám přineslo a ještě může
ů přinést,
řinést, kde nás
posunulo a čeho všeho můžeme
ůžeme dosáhnout.
Snad se to politikům
m bude dařit
da
lépe
vysvětlovat a přesvědčovat
ovat než dosud. Nejv
Největší
šanci na další společenský
enský rozvoj nám zajistí
jen aktivní účast v EU. Výsledky voleb v naší
obci přinášíme
inášíme na dalších stránkách.
Situace na Ukrajiněě je dále nep
nepřehledná.
Na několika
kolika místech se vyskytly otevř
otevřené boje
s proruskými separatisty, které přinesly
řinesly mrtvé
a zraněné. Nezvěstní
stní jsou i mezinárodní
pozorovatelé a novináři.
i. Hlavním úkolem nově
nov
zvoleného prezidenta Petro Porošenka je uvnitř
země ukončit násilí, potlačit
čit korupci a posílit
nezávislost soudů a vněě zahájit jednání
s Ruskem a EU.
[Zadejte text.]

Bez medaile se z Mistrovství světa
sv
v hokeji
vrátili naši hokejisté. Ze skupiny sice postoupili
z třetího místa, v semifinále těsně
t
porazili USA, ale
pak oba zápasy prohráli proti
pr Finsku v boji o finále i
proti Švédsku v utkání o třetí
t
místo a skončili
celkově na čtvrtém místě.
Příznivci
íznivci kolektivních sportů
sport si však znovu
přijdou na své při
ři mistrovství sv
světa v kopané, které
bude v červnu zahájeno v Brazílii.
Bohatou květnovou
ětnovou nadílku kulturních akcí
využilo mnoho našich spoluobčanů.
spoluob
Nejvíce,
zejména maminek, babiček
ček i prababiček
prababi
se sešlo ve
druhou neděli v sále kulturního domu, aby oslavily
svůjj „Den matek“ hodnotným vystoupením ddětí.
Zasloužený obdiv mnoha hostů
host sklidila výstava
panenek v obřadní
adní síni obecního domu.
V červnu budou svůj
ůj svátek slavit děti. V době
od středy 4. 6. do pondělí
ělí 9. 6. 2014 bude v obřadní
síni obecního domu ve spolupráci s obcí a Klubem
paličkované
kované krajky uspořádaná
uspoř
výstava s názvem
„Krajka a porcelán“. V neděli
ned
8. 6. 2014 se také
představí včelaři v hospodářské
hospodář
budově u obecního
domu akcí nazvanou „Medobraní“. V sobotu 14. 6.
2014 jsou všichni spoluobčané
spoluobč
zváni na tradiční
předodpustovou
edodpustovou Farní zahradu. Pokud vše prob
proběhne
podle plánu, bude setkání na farní zahradě
zahrad
předcházet posvěcení
ěcení obnoveného kkříže zakladatele
hřbitova Johanna
anna Rothera, významného kněze,
kn
působícího u nás v Bohuslavicích od roku 1850 do
roku 1893. V neděli
ěli 15. 6. na svátek Nejsv
Nejsvětější
Trojice, na náš „Odpust“ se budou slavit v kostele
zasvěceném právěě Nejsvě
Nejsvětější
ě
Trojici dopoledne
slavnostní mše svaté.
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Odpoledne pořádá Sbor dobrovolných hasičů v areálu SK Hasičskou slavnost se soutěží
v hasičském sportu a 28. 6. se budou opět opékat oblíbené makrely a připravovat další speciality
v areálu hasičské zbrojnice. Děti a jejich rodiče jsou srdečně zváni v sobotu 21. 6. 2014 na
prostranství za KD kde proběhne „Dětský den s Oříšky“. O uspořádání letošního Strassenfestu se
letos postarají obyvatelé ul. Záhumenní a Lesní, a to v sobotu 13. 9. 2014. Všechny připravované
společenské akce budou hlášeny v rozhlase. Na plakátovacích plochách budou vystaveny plakáty a
pozvánky. Podrobné informace také najdete na webových stránkách obce.
Srdečně Vás také zvu na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
tentokráte ve čtvrtek 19. 6. 2014 v 18.00 hod v obřadní síni obecního domu.
Červen je obdobím závěrečného finiše o co nejlepší známky v končícím školním roce ve
všech školách. Přeji všem žákům a studentům, aby dosáhli na co nejlepší známky a mohli si
spokojeně užít zasloužené prázdniny.
V červnu a potom později je obdobím prázdnin a dovolených. Mnozí z vás budou odpočívat
doma, další zamíří za zaslouženým odpočinkem a načerpáním nových sil na dovolenou u nás
v republice nebo do zahraničí. Přeji vám všem, abyste ji prožili podle vašich představ, odpočinuli si
od každodenních starostí, načerpali množství nových sil a krásných zážitků a šťastně se vrátili
domů.

MEDOBRANÍ 8. června 2014 u OÚ Bohuslavice
Dne 8. června 2014 včelaři místní ZO ČSV Vřesina a členové včelařského kroužku pořádají
ukázku vytáčení medu v prostorách OÚ Bohuslavice v době od 14-19 hodin. Každý si může zkusit
vytočit med. Vždy v celou hodinu budeme provádět vytáčení medu. Během akce si bude moci
ochutnat a koupit čerstvý med. Zkusit fermentovaný pyl-pergu.
Všichni jste srdečně zváni, členové ZO ČSV Vřesina
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 41. jednání dne 19. 5. 2014
zabývala následujícím programem:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 04/2014, daňové příjmy za 01 – 04/2014
4. Schválení dod. č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
s Pragoplyn a. s. na rok 2015
5. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor Heleně Štefkové na provádění masáží
v obecním domě
6. Návrh Kupních smluv na koupi pozemků v areálu Opavice a. s.
7. Stavby
Rekonstrukce chodníků a vjezdů, Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP, nástup
na realizaci
Obnova zeleně v obci Bohuslavice, postup prací
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
úspory plynu za topné období
Oprava břehu Bohuslavického potoku na ul. Družstevní, výběrové řízení
Venkovní fitness zařízení pro seniory v Bohuslavicích, výběrové řízení
Obnova kříže Johanna Rothera, zakladatele hřbitova v Bohuslavicích
Oprava břehu rybníků
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu (Kateřina Štefková)
Projektová dokumentace
Závěry z jednání ve věci nesouhlasu KÚ Moravskoslezského kraje k záborům
zemědělské půdy v návrhu nového územního plánu
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Bohuslavice, vodorovné dopravní značení,
křižovatka s přechodem u kostela, vyznačení dalších přechodů
Příjezdy k pozemkům na konci komunikace Na Svahu
Stanovisko MŽP ke Studii přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci
Bohuslavice
8. Organizační věci:
• Strategický plán obce Bohuslavice na 2014 - 2021
• Ukončení pracovního poměru Božena Nevimová
• Účast na tematickém zájezdu do Holandska pořádaným SOH
• Zpráva o stavu veřejného pořádku na Hlučínsku a v obci Bohuslavice
• Kulturní akce, vyhodnocení, plán na 06 a 07/2014, Anenská slavnost
• Žádost o dotaci na činnost Charitní a pečovatelské služby
9. Diskuse:
• Informace a zhodnocení meziobecní spolupráce v rámci územního obvodu města Hlučín
• Projevy vandalismu a vzniku dopravního nebezpečí v obci po diskotéce
• Provedení kontroly v ZŠ a MŠ Bohuslavice kontrolním výborem
• Instalace lavičky u struhalového dubu
• Projednaní nového osazení nebo odvezení betonových květináčů u samoobsluh
• Zajistit opravu a obnovení zeleně pod vývěsními skříňkami u kulturního domu
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Důležité informace
Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice 2014-2021
Vážení občané Bohuslavic a podnikatelé, obracíme se na Vás znovu po 7 letech s žádostí o spolupráci při
plánování rozvoje Vaší obce. Uplynulo sedmileté období, pro něž byl v Bohuslavicích zpracován první
Strategický plán. Tento dokument pomáhá obci efektivně plánovat dlouhodobé procesy ekonomického a
sociálního rozvoje svého území, vymezuje hlavní priority, analyzuje současné problémy a navrhuje opatření,
která by měla vést k dosažení stanovených cílů.
Má-li být plán rozvoje smysluplný a vyvážený, je nutné co největší zapojení osob žijících, podnikajících
či jinak působících v obci. Pouze na základě poznání Vašich názorů, přání a potřeb budeme moci orientovat
rozvojové aktivity tím správným směrem.
Žádáme Vás proto o aktivní účast v připravovaném dotazníkovém šetření. Zajímají nás Vaše nápady,
doporučení i připomínky. Dotazníky jsou anonymní. Poskytnuté informace budou zpracovány a využity při
přípravě plánu rozvoje obce Bohuslavice pro období let 2014-2021. Souhrnné výsledky dotazníkového
šetření budou zveřejněny na internetových stránkách obce www.bohuslavice.eu, v obecním zpravodaji a v
příloze vypracovaného rozvojového dokumentu.
Máte-li možnost internetového spojení, využijte prosím k vyplnění dotazníku on-line formulář, který
bude zpřístupněn na internetových stránkách obce v době od 10. 6.-30. 6. 2014. Vyplnění dotazníku bude
snadné, rychlé a přehledné. Pokud preferujete tištěnou formu, vypište prosím ručně odpovědi do formuláře,
který Vám bude doručen 10. 6. 2014 do Vaší poštovní schránky. Formulář si můžete také vyzvednout na
Obecním úřadě. Vyplňování dotazníku Vám zabere přibližně 15 minut.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 v obci Bohuslavice
V pátek 23. 5. a v sobotu 24. 5. 2014 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Své hlasy kandidátům
a jejich politickým stranám odevzdali voliči v obřadní síni Obecního domu s následujícími výsledky:
Počet zapsaných voličů:
1340
Počet vydaných úředních obálek:
201
200
Počet platných hlasů:
Z 39 stran, hnutí nebo koalic obdrželo alespoň 1 platný hlas 16 stran, hnutí nebo koalic
KDU-ČSL (č.5)
64 hlasů
ANO 2011 (č.16)
32 hlasů
ČSSD (č.14)
31 hlasů
19 hlasů
Koalice TOP 09 a STAN (č.7)
ODS (č.20)
14 hlasů
Česká pirátská strana (č.32)
12 hlasů
Strava svobodných občanů (č.24)
8 hlasů
Úsvit přímé domokracie Tomia Okamury (č.22)
7 hlasů
KSČM (č.10)
4 hlasy
Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO (č.6)
2 hlasy
Moravané (č.18)
2 hlasy
Liberálně ekologická strana (č.8)
1 hlas
Strana zelených (č.23)
1 hlas
Romská demokratická strana (č.25)
1 hlas
Věci veřejné (č.38)
1 hlas
1 hlas
Občané 2011 (č.39)
Nejvíce preferenčních hlasů u nás v obci získali JUDr. Jiří Pospíšil, TOP 09 + STAN-9 hlasů, Ing. Evžen
Tošenovský Dr.h.c.,ODS-8 hlasů, Prof. PhDr. Jan Keller CSc. ČSSD 7 hlasů
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Výběrové řízení na obsazení pracovního místa správkyně Kulturního domu v Bohuslavicích
V průběhu měsíce června bude vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovního místa správkyně
Kulturního domu v Bohuslavicích, zájemci budou moci své nabídky podat do 30. 6. 2014. Podrobné
informace budou zveřejněny na úřední desce obce Bohuslavice a na web. stránkách od 10. 6. 2014.
Vzdělávání starostů Hlučínska v Holandsku
Na období od 14. 9. do 19. 9. 2014 je plánován další vzdělávací tematický zájezd starostů
měst a obcí z Hlučínska. Cílem cesty je konzultace a získání zkušeností z života ve městech a obcích
další vyspělé evropské země jakou je Holandsko. S tamními starosty a zástupci firem budou
konzultovány otázky řízení obcí, spolupráce s podnikateli, péče o životní prostředí, podpory
místních organizací a spolků, udržování tradic a rozvoje a propagace cestovního ruchu. Snahou
účastníků vzdělávací cesty bude využít nejlepší předané zkušenosti, poznatky a rady ve svých
obcích a městech na Hlučínsku.
Obnova pomníku zakladatele hřbitova p. Johanna Rothera
Jen nejstarší občané Bohuslavic si pamatují, že před kaplí na hřbitově stál v minulosti
pískovcový pomník s křížem jako památka na významného bohuslavického kněze a zakladatele
hřbitova kooperátora p. Johanna Rothera. Johann Rother, rodák z blízkých Služovic, byl nejen velmi
výraznou a uznávanou, ale i velmi oblíbenou osobností, která se zasloužila o rozvoj duchovního
života, založení hřbitova, zvelebování kostela Nejsvětější Trojice a obnovení jednání o samostatné
farnosti v Bohuslavicích. Více se můžeme o něm dočíst ve vydané knize Dějiny obce Bohuslavice.
Jeho pomník byl v minulosti nahrazen novým velkým mramorovým křížem. Z původního pomíku
zůstalo jen torzo, které bylo přemísťováno na různá místa na hřbitově a hrozilo, že bude nenávratně
zničeno. V roce 2010 jsme torzo nechali zrestaurovat a v letošním roce bude využito pro zhotovení
nového pomníku. Pokud všechno proběhne podle plánu, bude nový pomník posvěcen před slavnosti
na farní zahradě v sobotu 14. 6. 2014.
Výstava obrazů Vincence Hurníka na Anenských slavnostech
Ve středu 27. srpna si připomeneme nedožitých 100 let od narození našeho bývalého
duchovního správce a malíře, faráře p. Vincence Hurníka, který žil a působil v naší obci v létech
1948 - 2002. Určitě si mnoho z vás spoluobčanů vzpomene na nezapomenutelnou výstavu jím
namalovaných a vámi zapůjčených obrazů, kterou jsme uspořádali k nedožitým 90. narozeninám. U
příležitosti letošních Anenských slavností bychom si chtěli jubileum nedožitých 100 let
připomenout. A nejlepším způsobem bude opět uspořádat výstavu „jubilantem“ namalovaných
obrazů. Plánovaná výstava se opět neobejde bez vaší pomoci a spolupráce. Ti z vás, kteří jste nám
obrazy poskytli na poslední výstavu, budete osloveni s žádosti o další zapůjčení. Při této příležitosti
si dovoluji oslovit i další majitele obrazů namalovaných farářem Hurníkem a požádat je o jejich
zapůjčení na výstavu. Obrazy budou před výstavou protokolárně převzaty a po výstavě opět proti
podpisu vráceny. Výstava bude hlídána a pojištěna. Předem děkujeme za spolupráci na výstavě a
těšíme se na společnou vzpomínku na významnou osobnost naší obce i Hlučínska a krásný
umělecký zážitek.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Informace
ormace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské
Mate
škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.
http://www.zsbohuslavice.cz/
Červen ve škole
Máme před sebou poslední měsíc
ěsíc ve školním roce. Červen
erven je ve škole ve znamení závěrečných
záv
prací a zkoušení, žáci mají poslední šanci opravit a dohonit vše, co během
během pololetí zanedbali, nebo
ještě vylepšit, co se jim povedlo. Je to také m
měsíc oblíbených školních
lních výletů
výlet či závěrečných
besídek. V rámci Dětského
tského dne jsme uspo
uspořádali pro žáky I. i II. stupněě výlet do Cinestaru v Ostravě
na filmová představení.
edstavení. Po uzavř
uzavření klasifikace chystáme pro děti
ěti závěrečný
záv
týden plný
dobrodružství, proběhne
hne sportovní a dopravní
dopr
den, výlety do přírody,
řírody, vyzkoušíme si simulaci
požárního poplachu, slavnostněě se rozloučíme
rozlou
s žáky 9. třídy
ídy na OÚ a ti budou pasovat naše budoucí
prvňáčky. Přeji všem žákům, ať v pátek 27. června obdrží vysvědčení
čení podle svých ppředstav a hlavně
zásluh. A ti, kterým se to letos nepodaří,
nepoda budou mít zase novou šanci v příštím
říštím školním roce.
A ještě poděkování
Velmi bych chtěla poděkovat
ěkovat všem šikovným členkám Klubu rodičů
čů při
ři MŠ, které ve spolupráci
s p. učitelkami připravily moc pěkné
ěkné pohádkové odpoledne
odpoled věnované dětem
ětem k jejich svátku.
Klubu rodičů Bublina děkuji
ěkuji za finan
finanční příspěvek 1000 Kč na školní výlet pro každou ttřídu.
Mgr. Gabriela Prchalová
STAGE 14 – Terénní práce s GPS

V rámci projektu "STAGE 14" 8. a 9. třída
t
absolvovala v úterý
29. dubna 2014 aktivitu "Terénní práce s GPS". Společně
Spole
se
čtyřmi žáky III. ročníku
níku SPŠ stavební v Opavě oboru Geodézie a
katastru nemovitostí a učitelem
čitelem této školy se žáci mohli seznámit
s obsluhou
uhou turistické navigace Garmin. Učitel
U
SPŠ stavební
v Opavě Ing. Pavel Osadník si pro naše žáky stanovil trasu 4, 5 k
m dlouhou.
Nejdříve
žáci
absolvovali
v učebně
uč
krátké seznámení s obsluhou turistické navigace Garmin.
Poté se vydali na startovní bod, kde si vyzkoušeli funkčnost
funk
navigace a seznámili se s trasou. Žáci vycházeli ze startovní pozice
po dvojicích nebo trojicích. Po trase žáci měli
m za úkol zodpovědět
mě
otázky z oboru geodézie a katastru nemovitostí, které jim zadávali
žáci SPŠ stavební
s
v Opavě. Třii skupinky nejrychlejších žák
žáků, kteří
zodpov
zodpověděli
na otázky správně a měli
ěli nejrychlejší čas, byly v cíli
odmě
odměněny
drobnými dárky. Počasí
así nám přálo a aktivitu si všichni
žáci užili. Fotografie naleznete na stránkách školy.
1. místo
2. místo
3. místo

J. Pašek, A. Gruňň (8. třída)
T. Blokscha, M. Halfar (8. třída)
t
V. Benek, J. Kuděla,
ěla, L. Dominik (9. tř.)
t

čas 28,40 s
čas 29,52 s
čas 31,15 s

Mgr. Karla Poštulková,
Poštulková Mgr. Zuzana Prokšová
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Exkurze Dolní oblast Vítkovic
30. 4. 2014 navštívila
vštívila 6. třída
t
Dolní oblast
Vítkovic - expozici Malý svět
svě techniky v pavilónu
U6. Žáci se seznámili s určitými
urč
obdobími vývoje
techniky průmyslu.
myslu.
Na za
začátku exkurze nás
spisovatel Jules Verne, jehož datum narození je
identické s rokem zrodu Vítkovických
Vítkovic
závodů,
provedl tématy vývoje techniky.

Žáci se seznámili s celou řadou vynálezů,
vynález mohli vidětt a vyzkoušet si výrobu elektrické energie.
Dalším lákadlem byly modely starých aut, motorek, autobus, vlak, ponorka a lokomotiva. Výhodou
tohoto muzea je, že je interaktivní, na vše si žáci mohli sáhnout a vyzkoušet. Exkurze byla velmi
poučná a poutavá.
Mgr. Karla Poštulková,
Poštulková Mgr. Zuzana Prokšová
Soutě „ Školní časopis roku 2014“
Soutěž
V pondělí 12. května
kv tna 2014 se redakce školního časopisu Pohodář
zúčastnila
častnila krajského kola celorepublikové sout
soutěže
ěže „Školní časopis roku
2014“, které se konalo v Ostravě..
Zástupce redaktorů
redaktor K. Juhová, D.
Moslerová, T. Lasáková, I. Solichová,A. Gruň
Gruň a M. Halfar absolvovali
kreativní workshop na téma „Titulní strana“. Žáci
Žáci se rozdělili
rozd
do tří skupin a
vytvářeli
řeli návrh ppřední strany časopisu.
asopisu. Po hodině práce měli za úkol
okomentovat svoji titulní stranu. Zajímavé na tomto workshopu bylo to, že
jej vedly dvě studentky Marion a Buket,
které pocházejí z Francie a Turecka a studují
u nás v ČR. Celý workshop byl v anglickém
jazyce.
Po malém občerstvení
erstvení vystoupili hosté jako nap
např. Táňa
Arťušenková
ušenková (redaktorka), Ivana Šuláková (editorka Českého
rozhlasu), Bc. Ondřej
ej Baar (konzultant internetového marketingu) a
další.
Na závěr proběhlo
ěhlo vyhlášení vítězů
vít
krajského kola
Moravskoslezkého kraje, kde jsme se umístili na 9. místě
míst
z celkového počtu 30 časopisů.
Celé redakci školního časopisu děkuji
dě
za celoroční
ní práci a také K. Juhové, která navrhla novou
webovou prezentaci našeho časopisu.
Za školní časopis Mgr. Karla Poštulková
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Návštěva Tarzánie
Dne 21. 5. 2014 se 35 žáků
žák naší školy
zúčastnilo
astnilo výletu do Lanového centra
Tarzánie v Ráztoce.. Tento výlet byl odměnou
odm
za sběr šípků a žaludů pro ZOO Ostrava, kde
jsme se zapojili
ili do soutěže
soutě Šípkový podzim a
vyhráli 1. místo.. Všichni žáci, kteří
kte se byť
troškou zapojili do sběru
ěru plodů,
plod se mohli tohoto
celodenního výletu zúčastnit. Po zpáteční
zpáte
cestě
jsme ještě navštívili zříceninu hradu
Hukvaldy,, dali si něco
ně
dobrého na zub a
příjemně
unaveni
se
vrátili
domů.
dom
Všichni účastníci byli nadšeni z netradičního
netradi
zážitku a už teď se těší
ší na další kolo této sout
soutěže.
Mgr. Václavková Irena,, Mgr. Bc. Václavková Michaela

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V tomto měsíci jsem pro děti
ěti připravila
př
slíbený
výlet do Hornického muzea v Petřkovicích.
Maminky nám zabalily dobré svačinky
svač
a my jsme
po vyučování vyrazili linkovým autobusem.
V Hornickém muzeu jsme měli
mě objednaný
velký okruh – Báňské záchranářství
řství a nové fárání.
Dětem se obě expozice velmi líbily a poslouchaly
pozorně výklad. Byli jsme pochváleni za slušné a
pozorné chování od pána průvodce.
ůvodce. Jako odměnu
odm
jsme dostali
tali neomezené prolézání důlním
d
labyrintem, kterého se děti
ěti bály, ale po prvním
překonání
ekonání strachu jsme tuto atrakci prolezli
nesčetněkrát. Také pan strojvůdce
ůdce na ddůlním
vláčku nás povozil s bonusovou jízdou.
Celý výlet jsme završili překonáním
řekonáním hory a návštěvou
vou pana mamuta a jeho nájemníků.
nájemník Děti
vyzkoušely mamutí klouzačku
čku a průlezku.
prů
Při odchodu jsme nezapomněli ani na suvenýry pro své
rodiče a sourozence.
Děti
ti byly tímto výletem nadšeny a já jsem velmi ráda za zářivé
zá
a spokojené úsm
jsem mohla tímto výletem poděkovat
ěkovat za jejich šikovnost v celém školním roce.
Děkuji také dvěma
ma maminkám, které se k nám připojily, a doufám, že se jim tento výlet líbil
stejně jako dětem.
Karin Herudková
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