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Vážení spoluobčané,
„něbuj se, můj pes nic nězrobi“…to je
nejčastější reakce na výtky, které jsou určeny
nezodpovědným majitelům psů, když nechají psy
volně pobíhat bez náhubku na veřejných
prostranstvích nebo v místech, kde to je zakázáno.
Bohužel to neplatilo u majitelky dvou psů bojového
plemene, kteří 17. 6. 2014 v Jilešovicích těžce
zranili našeho spoluobčana při jízdě na kole.
Dorážející psi byli od zoufale se bránící, zraněné,
zemdlévající oběti odehnáni až po příjezdu Policie,
přičemž jeden pes musel být při zásahu zastřelen.
Jen zázrakem a uměním ošetřujících lékařů nepřišel
náš spoluobčan o nohu. Odstrašující případ by měl
být varovným ponaučením pro všechny majitelé
psů, protože nikdo z nich nemůže mít 100% jistotu,
že jeho pes nenapadne v nečekané chvíli třeba malé
dítě a nemusí jít o tzv. bojové plemeno. Takových
události už se stalo a bylo popsáno hodně. Život
ohrožující napadení člověka psem by mělo být
podnětem pro legislativní změnu, spočívající v
zajištění větší bezpečnosti a ochrany životů a zdraví
lidí i zvířat ve veřejném prostoru, zpřísnění trestné
zodpovědnosti majitelů psů při porušování předpisů
a případného zákazu dovozu a chovu bojových
plemen psů.
V uplynulém měsíci jsme si připomenuli
neblahé výročí 100 let od vypuknutí 1. světové
války. Smutnou památku na oběti z naší farnosti
dokládají desky umístěné na zadní straně hlavního
oltáře v našem kostele Nejsvětější Trojice. O tom,
že bychom neměli na hrůzné válečné události
zapomínat a nepřetržitě usilovat o mír a demokracii
ve světě, svědčí nepřetržité válečné konflikty nejen
ve světe, ale i v Evropě blízko našich hranic viz.
nedávné válečné události po rozpadu bývalé
Jugoslávie i nejnovější vývoj na Ukrajině, kde ještě
nebezpečí vzniku konfliktu nebylo úplně
zažehnáno.
V první polovině června bylo u nás krásné
letní počasí. S nástupem kalendářního léta však
nastalo ochlazení a začínající sucho bylo zažehnáno
„aprílovým“ deštivým počasím s přeháňkami.
Doufejme, že s nadcházejícím obdobím prázdnin a
dovolených
se počasí zlepší a užijeme si krásného
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letního slunečního počasí i u nás doma.

V obřadní síni obecního domu proběhlo ve
čtvrtek 26. 6. 2014 slavnostní předání vysvědčení
absolventům naší základní školy. V pátek 27. 6.
2014 si vysvědčení převzali všichni ostatní
školáci. Proběhlo i slavnostní pasování nových
prvňáčků a devaťáků. Děkuji všem učitelům a
všem zaměstnancům školy za jejich celoroční
náročnou práci, a přeji jim a všem dětem krásné
prázdniny.
Bylo také dobojováno na fotbalových
hřištích, mimo MS v Brazílii. S výsledky
jednotlivých mužstev a konečnými tabulkami se
můžete seznámit ve sportovní rubrice. Děkuji
nejen fotbalistům, ale všem sportovcům,
vedoucím mužstev, trenérům a funkcionářům za
dobrou reprezentaci naší obce.
V měsíci červnu byly společenské akce
zaměřeny na oslavy Dne dětí. Dobrovolní hasiči
uspořádali na hřišti SK tradiční soutěž
v hasičském sportu a opékání makrel v areálu
hasičské zbrojnice. Děkuji všem za obětavost při
organizování a pořádání společenských akcí.
Od čtvrtku 3. 7. 2014 do středy 16. 7. 2014
bude na zámku v Kravařích k vidění výstava
obrazů a fotografií s názvem Hlučínsko a polské
gminy očima malířů a fotografů. V Červeném
kostele v Hlučíně bude výstava k vidění v období
od 18. do 31. 7. 2014. Na obou akcích se podíleli
i naši spoluobčané z Bohuslavic. V neděli 13. 7.
pořádá Myslivecké sdružení Bohuslavice velice
oblíbenou Mysliveckou slavnost a v Hlučíně na
náměstí se uskuteční další ročník Festivalu
kultury Hlučínska doplněný letos o hlučínská
řemesla a tradiční regionální produkty a služby.
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Od pátku 25. 7. až do neděle 27. 7. 2014 zvu všechny děti i dospělé na Anenské slavnosti, které
budou tradičně probíhat na prostranství u kulturního domu. Jejich součástí bude výstava obrazů
Vincence Hurníka, malíře Slezska a našeho bývalého faráře. Výstava je organizována k nedožitým 100.
narozeninám, kterých by se p. Vincenc Hurník dožil 27. 8. 2014. Slavnostní otevření bude v pátek 25. 7.
2014 v 18.00 hodin.
Do nastávajícího období prázdnin a dovolených vám přeji krásné dny plné pohody a v případě
vycestování šťastný návrat domů.

Prodloužení sběru vyplněných dotazníků pro vypracování Strategického plánu obce
Bohuslavice na období 2014 – 2021
V posledním zpravodaji jsem se obracel na vás spoluobčany a podnikatele s žádostí o
spolupráci při plánování rozvoje naší obce v letech 2014 – 2021. Uplynulo totiž sedmileté období,
ve kterém jsme vycházeli při přípravě a plánování rozvoje naší obce z prvního strategického plánu,
který jsme měli zpracován na roky 2007-2013. Požadovaná spolupráce spočívá ve vyplnění
dotazníku, který byl rozeslán do každé domácnosti nebo on line vyplnění na webových stránkách
obce. V požadovaném termínu do 30. 6. 2014 však bylo odevzdáno v písemné podobě jen 68
vyplněných dotazníků. Na webových stránkách obce vyplnili občané 115 a podnikatelé jen 11
dotazníků. Vzhledem k počtu rozdaných dotazníků (480 ks) i počtu návštěvníků webových stránek
(cca 180 návštěvníků denně) je návratnost velice nízká. Prodlužujeme proto termín na vyplnění
dotazníků do 14. 7. 2014 a vyzývám vás o spoluúčast v dotazníkovém šetření. Vyplnění je
jednoduché a časově nenáročné. Má-li být strategický plán významným, smysluplným rozvojovým
dokumentem je nutné co největší zapojení občanů v dotazníkovém šetření. Vyzývám vás k aktivní
spoluúčasti na směřování a rozvoji naší obce v nejbližších létech. Využijte ještě dalších 14 dnů na
vyplnění a předání dotazníků. Mimo odpovědi na otázky v dotazníku nás zajímá každý váš názor,
potřeba i přání. Výsledky zveřejníme v dalších číslech zpravodaje, na webových stránkách obce a
budou rovněž tvořit přílohu Strategického plánu.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 42. jednání dne 9. 6. 2014
zabývala následujícím programem:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 05/2014, daňové příjmy za 01 – 05/2014, rozpočtové
opatření č. 3/2014
4. Finanční vypořádání daňových příjmů na žáky s obcí Závada za rok 2013 a záloha na rok 2014
5. Darování pozemku parc. č. 748/2 a 747/2 vše v k. ú. Bohuslavice od Marie Pěnicové do majetku
obce Bohuslavice
6. Stavby
 Výsledky kontroly projektu Oprava hřbitovní zdi v areálu kostela v Bohuslavicích provedené
dne 27. 5. 2014 pracovníky SZIF Praha, dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce hřbitova
s Římskokatolickou farností Bohuslavice, zápis s dodavatelem
 Akceptace projektu „Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken“ Státním
fondem životního prostředí
 Zpracování projektu Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice, schválení požadavku
na pokračování projektu
 Rekonstrukce chodníků a vjezdů, předání stavby a zahájení prací dne 2. 6. 2014
 Obnova zeleně v obci Bohuslavice, informace z předání díla
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice, reklamace odstranění vad
 Oprava břehu Bohuslavického potoku na ul. Družstevní, výsledky výběrového řízení, schválení
návrhu SOD
 Venkovní fitness zařízení pro seniory v Bohuslavicích, výsledky výběrového řízení, schválení
návrhu SOD
 Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení výpustního potrubí a bezpečnostního přepadu
rybníka „U točny“ na pozemku ve vlastnictví Miroslava Kocura
 Informace z jednání o Rekonstrukci CAS 32 Tatra 815 na MV GŘ HZS Praha
7. Organizační věci:
 Strategický plán obce Bohuslavice na 2014 – 2021, dotazníkové šetření
 Nabídka na vypracování hodnotící publikace „Vývoj obce v letech 2011-2014“ - zamítnuto
 Průběh a výsledky voleb do Evropského parlamentu
 Ukončení pracovního poměru Božena Nevímová, schválení organizační změny, schválení
návrhu na obsazení sloučeného pracovního místa správkyně KD a uklízečky obecního domu,
vynětí rozvozu obědů z pracovní činnosti správkyně KD, přijetí 2 pracovníků na rozvoz
obědů na dohodu o pracovní činnosti (2 hod. denně)
 Změna v kulturní komisi - za Myslivecké sdružení místo Aloise Lišky bude Erich Dominik
 Informace o malířském plenéru Hlučínsko a polské gminy očima malířů, za Bohuslavice
účastník Michal Freisler, vernisáž 3. 7. 2014 zámek Kravaře
 Změna nájmu hrobů Ilse Tomaschková na Bohumila Tomaschková, Alžběta Štefková na Leo
Štefek
 Kulturní akce, vyhodnocení, plán na 06 a 07/2014, Anenská slavnost
8. Diskuse:
 Poskytnutí 30 m2 staré zámkové dlažby SK Bohuslavice a úpravy stávajících vjezdů na
straně komunikace, kde nebude provedena oprava chodníků
 Výsledky kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohuslavice provedené kontrolním
výborem
 Čestné prohlášení podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
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Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 25. jednání
dne 19. 6. 2014 přijalo následující usnesení:
Návrhová komise ve složení: Jan Manusch, Antonín Štefek a Mgr. Pavel Dominik konstatuje, že na
dnešním 25. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního zastupitelstva.
Řádně omluveni: Mgr. Dagmar Fojtíková, Eva Ilková a Leo Vitásek (dodatečně).
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni MVDr. Martin Ostárek, Radek Kotzur.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Program:
Zastupitelstvo obce Bohuslavice
schválilo usnesení č.:
30/25
a) Za členy návrhové komise Jana Manusche, Antonína Štefka a Mgr. Pavla Dominika a za
ověřovatele zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice MVDr. Martina Ostárka a
Radka Kotzura
b) Navržený program 25. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – V. 2014. Celkové příjmy za 01 05/2014 činily 10.049.355,53,15Kč, přenesená daňová povinnost DPH 604,17Kč. Zůstatek
z roku 2013 byl 2.568.822,86 Kč. Celkové příjmy za 01-05/2014 vč. zůstatku z roku 2013
činily 12.618.782,56Kč. Celkové výdaje za 01-05/20143 činily 5.667.417,71 Kč plus první
splátka úvěru 250.000,-Kč. Peněžní zůstatek k 31. 5. 2014 byl ve výši 6.701.364,85 Kč,
z této částky činil zůstatek na běžném účtu 4.450.249,10 Kč, na účtu za domovní odpad
21.343,00 Kč, na účtu ČNB 2.229.772,75 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 3 bez výhrad.
e) Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
s Pragoplynem a. s. na rok 2015.
f) Dohodu o úpravě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN s ČEZ Prodej s.
r. o. na rok 2015.
g) Darovací smlouvy o darování pozemků parc. č. 748/2 a 747/2, k. ú. Bohuslavcice u Hlučína
od Marie Pavlicové do majetku obce Bohuslavice.
h) Kupní smlouvu na odkoupení pozemků parcel. č. 706/4, 920/18, 920/19a 920/20 k. ú.
Bohuslavice u Hlučína od Karin Newrzellové, Opavská 1, Bohuslavice do majetku obce
Bohuslavice.
i) Kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc. č. 920/21 k. ú. Bohuslavice u Hlučína od Ing.
Karla Veverky, Polní 396, Bohuslavice do majetku obce Bohuslavice.
j) Uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti obce a členů obecního
zastupitelstva
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
 Informaci o průběhu dotazníkového šetření pro vypracování Strategického plánu obce
Bohuslavice na roky 2014 – 2021.
 Informace o průběhu a realizací investičních staveb a oprav:
Oprava komunikací a chodníků, Bohuslavice na ul. Opavská, úseky 2,4,6,8 a vjezd.
Ukončení a převzetí dodávky Výměna oken v Domě služeb.
Obnova zeleně v obci Bohuslavice.
Oprava břehu Bohuslavického potoku na ul. Družstevní.
Nákup prvků Fitnes pro seniory.
Obnova pomníku zakladatele Johanna Rottera na hřbitově.
 Podání žádostí o dotace na projekty:
Kulturní dům Bohuslavice, zateplení objektu a výměna oken.
Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Bohuslavice.
Ozelenění okolí školy v Bohuslavicích.
Rekonstrukce hasičského auta CAS 32 Tatra 815.
 Informaci o nutnosti provedení opravy kanalizačních vpustí a kanalizačních šachet.
Opravu bude provádět Vít Liška, Záhumenní 466, Bohuslavice
 Informaci o realizaci čištění a monitoringu posledních úseků kanalizace na ul. Opavské
firmou Atalian, ekologický servis, s. r. o. Ostrava
 Organizační změnu spočívající ve sloučení funkce správkyně Kulturního domu
Bohuslavice vč. úklidu a uklízečky Obecního domu Bohuslavice s vyloučením rozvozu
obědů. Rozvoz obědů bude zajišťován na dohodu o provedení práce nebo pracovní
činnosti.
 Informace z jednání rady obce

Důležité informace
Kurzy anglického jazyka
V právě ukončeném školním roce probíhaly v Obecním domě z iniciativy obecního úřadu kurzy
angličtiny. Byly otevřeny celkem dva. Zatímco první byl určen úplným začátečníkům a na začátku
byl zcela naplněn (14 účastníků), druhý navštěvovali pokročilí zájemci v celkovém počtu 10
účastníků a byl zaměřen spíše konverzačně.
Jak se v podobných kurzech obvykle stává, s přibývající látkou a nastupujícím jarem ne všem
vydrží počáteční chuť a motivace. Přesto však chce většina adeptů o znalost angličtiny pokračovat i
nadále. Pro příští školní rok jsou tedy v obou kurzech volná místa. Bližší informace budou
uveřejněny v srpnovém čísle zpravodaje.
Děkuji zaměstnancům obce za velmi vstřícný přístup, a to jak p. starostovi, tak p. Petru
Herudkovi a zejména p. Marii Mikové za technickou podporu.
Marie Kotzurová
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Zrušení výběrového řízení
V posledním zpravodaji jsem vás informoval o připravovaném výběrovém řízení na obsazení
správkyně Kulturního domu v Bohuslavicích v souvislosti s odchodem p. Nevímové do důchodu.
Na jednání rady obce jsme však po projednání a zvážení všech okolností schválili výběrové řízení
nevyhlašovat, ale provést organizační změnu spočívající ve vytvoření kumulovaného pracovního
místa sloučením pracovního místa správkyně kulturního domu vč. úklidu a uklízečky obecního
úřadu a vyloučením rozvozu obědů, které budou od 1. 9. 2014 zajišťovány na dohodu o provedení
práce nejlépe střídavě dvěma pracovníky. Vyzýváme zájemce o tuto pracovní činnost v rozsahu 2
hodiny denně v době od 10.30 do 12.30, aby se přihlásili na obecní úřad. Rozvoz bude prováděn
obecním autem. Podmínkou je řidičský průkaz skupiny „B“.
Oprava chodníků na ul. Opavské
Už celý měsíc realizuje firma STAVIA – silniční stavby a. s. Ostrava Opravu chodníků na ul.
Opavské. Před dokončením je úsek od začátku obce ve směru od Závady až po samoobsluhu u
Kafárně. Další etapou bude úsek od křižovatky ulic Zahradní a Opavské ke kulturnímu domu. Tento
úsek bude dokončen do Anenských slavností. Zároveň s těmito pracemi probíhá i výšková úprava a
sanace stávajících silničních vpustí a kanalizačních šachet, které provádí Vít Liška z Bohuslavic.
Omlouváme se všem spoluobčanů za omezení v chůzi a dopravě a děkujeme všem za vstřícnost a
ohleduplnost po celou dobu realizace.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta
Přihlaste se na UNIVERZITU 3. VĚKU
Setkávejte se svými vrstevníky po dva semestry (48 hod.) na půdě univerzity v Ostravě. Dozvíte se
hodně nového a zajímavého. Převezmete přímo z rukou děkana osvědčení o úspěšném absolvování
na malé slavnosti.
Právě pro Vás jsme připravili 4 nové programy:
1) Sladká Francie známá i neznámá a Český jazyk v minulosti a dnes
2) Anglický jazyk pro chronické začátečníky
3) Konverzace v anglickém jazyce
4) Německý jazyk pro chronické začátečníky
(2 semestry = 48 hod., za 1200-1230,-)
Přihlaste se co nejdříve na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty, F. Šrámka 3, Ostrava –
Mariánské Hory tel.: 597 092 698 nebo e-mailu: marie.marek@osu.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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Informace z Charity Hlučín
Sběr šatstva
Je tomu jen pár měsíců, kdy Charita Hlučín obnovila pravidelný sběr obnošeného šatstva. Přesně
je znovuoživení této aktivity datováno čtvrtkem 13. února tohoto roku. Po pěti sběrových akcích
můžeme směle konstatovat, že lidé si k nám opět našli cestu a přinášejí množství skutečně hezkých
oděvů, bot i jiných doplňků. Protože jsme slibovali, že hlavními příjemci budou lidé bez domova a
sociálně slabší občané žijící na Hlučínsku, provádíme po každém sběru hrubé třídění, kdy
nejžádanější kusy oděvů ponecháváme u nás. Zbytek, jak jsme deklarovali, přebírá Charita Hrabyně,
která realizuje další třídění a v případě potřeby nás zpětně zásobuje. Od února nás navštívilo již
několik desítek potřebných, kterým jsme vydali trička, bundy, kalhoty, spodní prádlo, boty, ale také
několik spacích pytlů a jeden stan. Považuji za nesmírně důležité, že se jedná o pomoc adresnou,
která má své konkrétní „tváře“.
Naše rozhodnutí o dalším pokračování sběru je tedy vcelku jednoduché. Pouze v měsíci červenci
bude provozní přestávka, ale již 15. srpna v 15.00 hodin opět začínáme. Pro Vaši lepší orientaci
zveřejňujeme všechny další termíny až do konce roku 2014: čtvrtek 11. září, čtvrtek 16. října,
čtvrtek 13. listopadu, čtvrtek 11. prosince. Děkujeme Vám za spolupráci a ochotu podělit se s
druhými. Bližší informace naleznete v našem letáku nebo na webových stránkách
www.charitahlucin.cz v sekci Humanitární pomoc.
Pečovatelská služba
V posledních měsících se stává, že občané některých obcí dostávají do svých schránek nabídky
nejrůznějších pečovatelských služeb. Dopředu je potřeba říci, že Charita Hlučín se v žádném případě
neobává konkurence, která i k sociálním službám patří a získat by na ní měli především klienti.
Ovšem považuji za svou povinnost upozornit na úskalí, které se pojí s tím, že řada pečovatelských
služeb funguje komerčně bez tzv. registrace na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Co tato
skutečnost znamená? Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách stanoví, že „sociální služby lze
poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb“. Toto oprávnění se získává již
uvedenou registrací. Není-li registrace, nejedná se o sociální službu! A kdo poskytuje sociální
službu bez registrace, porušuje tím zákon a dopouští se správního deliktu, za což je tímto zákonem
stanovená sankce ve výši 1 000 000 Kč. Je tedy zcela zřejmé, že fyzická nebo právnická osoba,
která poskytuje sociální služby (byť např. právě pečovatelskou službu jinak nazve nebo doplní o
služby další), aniž je registrovaná, jedná protizákonně a vystavuje se riziku tvrdých sankcí. Co musí
pečovatelská služba, která je sociální službou, nabízet, je rovněž stanoveno v zákoně a dále
specifikováno v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb.
Proto je nekalou konkurencí, pokud někdo prezentuje, že poskytuje pečovatelskou službu a
zajistí pečovatelské úkony seniorům a lidem se zdravotním postižením, i když to ve skutečnosti
nesmí. Je-li totiž služba registrovaná, má řadu povinností, zatímco neregistrovaní se jim vyhnou.
Přitom se jedná o zcela zásadní věci, které rozhodují o kvalitě služby a její transparentnosti.
Můžeme zde zmínit alespoň standardy kvality sociální služby, povinné vzdělávání všech
pracovníků, povinné pojištění sociální služby za škody způsobené klientům a individuální
plánování, což je alfa a omega každé služby. Maximální výše úhrad registrovaných služeb je
omezená prováděcí vyhláškou a našli bychom mnoho dalších příkladů. Ti, kteří konají svou činnost
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v souladu s legislativou, musí všechna nařízení plnit a respektovat a samozřejmě také zahrnout do
svých nákladů. Důležité je ještě zmínit, že služby s registrací podléhají velmi přísné inspekci
kvality, agentury bez registrace se jí rovněž vyhnou.
A jaký důsledek může mít toto všechno pro klienty? Pro ty, kteří mají příspěvek na péči, platí, že
z něj mohou hradit sociální služby, ale ne soukromé firmy, které tuto činnost provozují např. na
živnostenský list. Výjimku, kdy není potřeba se registrovat, nalezneme v zákoně pouze pro rodinné
příslušníky a pro asistenty sociální péče. Existuje samozřejmě praxe, kdy péči zdánlivě poskytuje
rodinný příslušník, který je zapsán jako pečující osoba, tedy příspěvek na péči dostává on, ale
skutečnou péči poskytuje neregistrovaná agentura, kterou si rodinný příslušník platí. Tímto
způsobem dochází k vyvádění peněz ze systému sociálních služeb a v konečném důsledku
k poškozování všech daňových poplatníků.
Charitní domov sv. Mikuláše – co za peníze nekoupíš?
Ne vše lze koupit za peníze. A zdaleka ne vše, co za peníze koupit lze, lze koupit všude. Tento
poněkud zvláštní úvod jsem zvolil pro krátký článek, který je reakcí na několik ohlasů, se kterými
jsem se, stejně jako někteří kolegové, před nedávnem setkal. Údajně je potřeba za zařazení do
seznamu žadatelů o místo v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích - domově pro seniory
složit tučnou částku. A za přijetí prý také. Není možné zjistit, odkud tyto nepravdivé informace
pocházejí a ani se po jejich původu nemíním pídit. Ale co učinit chci a musím, je jejich razantní
odmítnutí. Od roku 2005, kdy jsem se stal ředitelem Charity Hlučín, pod kterou Domov sv.
Mikuláše patří, se nikdy nestalo, že by byl kdokoliv přijat jako klient, natož jen do seznamu
žadatelů, na základě toho, že složil, daroval nebo jinak poskytl jakoukoliv finanční částku či
protislužbu. Šli jsme dokonce tak daleko, že nabídky finančních darů před přijetím nebo při přijetí
automaticky odmítáme. Nepřejeme si ani stín podezření, že by snad mohla rozhodovat tučnost konta
o tom, kdo do Domova nakonec nastoupí. Chtějí-li rodinní příslušníci klienta (dle Nového
občanského zákoníku již navíc nesmíme přijmout dar přímo od klienta) Domovu nějakou částkou
přispět, mohou tak učinit až po delší době v řádu měsíců, když budou s našimi službami spokojeni.
Přijetí, jednoduše řečeno, není podmíněno sponzorským darem, a byť jen jednání o něm před
přijetím je přímo nežádoucí. Místo v Charitním domově sv. Mikuláše zkrátka nelze koupit. Nad
vším samozřejmě bdí pětičlenná výběrová komise, jejíž složení je takové, že jakákoliv účelová
manipulace je vyloučena.
Jistě se najdou i názory, které budou tvrdit opak, že přijetí daru před přijetím do pobytové služby
je zcela legitimní a ekonomicky ospravedlnitelné. Tento názor nikomu neberu, nicméně náš přístup
je takový, jak jsem ho výše prezentoval. A nemíníme ho měnit.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ
Charita Hlučín vyhlašuje na čtvrtek 15. srpna,
čtvrtek 11. září, čtvrtek 16. října,
čtvrtek 13. listopadu a čtvrtek 11. prosince 2014
vždy od 15.00 do 17.00 hodin sběr šatstva
Sběr se bude konat v sídle Charity Hlučín na adrese U Bašty 275/3, Hlučín.
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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/.
Ukončení školního roku
Školní rok jsme ukončili v pátek 27. 6. za krásného slunného počasí na školním dvoře.
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy proběhlo za účasti obou starostů, předsedkyně KR
Bublina, učitelů a rodičů o den dříve na Obecním úřadě. V pátek se pak s žáky 9. třídy přišly
rozloučit také děti z MŠ – naši budoucí prvňáčci. Deváťáci je pasovali na školáky a proběhlo
pasování žáků 8. třídy na deváťáky. Po radostném trojnásobném zvolání HURÁ se všichni rozešli
vstříc prázdninovým dnům.
Hodnocení prospěchu a chování žáků ve 2. pololetí šk. roku 2013/2014
Třída Počet

Vyznamenání Prospěli

(CH/D)

(CH/D)

(CH/D)

Průměr
třídy

1.

25 (12+13)

25(12+13)

25(0+0)

1,03

2.

25(11+14)

23 (9+14)

2 (2+0)

1,19

3.

26 (17+9)

21 (14+7)

5 (3+2)

1,28

4.

17 (9+8)

10 (4+6)

7 (5+2)

1,43

5.

24 (11+13)

11 (3+8)

13 (8+5)

1,58

1.-5.

117(60+57) 90(42+48)

27(18+9)

1,30

6.

16 (9+7)

7 (2+5)

9 (7+2)

1,61

7.

12 (9+3)

0 (0+0)

12 (9+3)

2,32

8.

19 (9+10)

7 (2+5)

10(5+5)+2(opravná
zkouška)

1,79

9.

17 (12+5)

3 (1+2)

14 (11+3)

1,51

6.- 9.

64(39+25)

17(5+12)

45(32+13)+2

1,86

1.- 9.

181(99+82) 107 (53+59)

72(59+35)+2

1,55
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V 2. pololetí bylo uděleno:
42 pochval

9 důtek třídního učitele

18 napomenutí třídního učitele

4 důtky ředitelky školy

Vyznamenaným a pochváleným žákům blahopřeji, všem přeji krásné slunečné prázdniny!
Školní rok 2014/2015 bude zahájen v pondělí 1. září 2014. Další informace o zahájení šk.
roku sledujte v srpnovém zpravodaji a na webových stránkách školy.
Krátké zhodnocení školního roku
V uplynulém školním roce jsme měli možnost pracovat v zrekonstruované škole. Nedostatky
a reklamace ohledně rekonstrukce se řešily a řeší v průběhu celého školního roku.
V tomto roce bylo také otevřeno další oddělení mateřské školy a tak navýšena celková kapacita.
Bohužel ani ta nestačila pokrýt zájem o přijetí dětí do MŠ v Bohuslavicích. Dětem je však
nabídnuto předškolní vzdělávání v MŠ v Závadě s volnou kapacitou míst.
V průběhu roku jsme se snažili oživit jídelníček ve školní jídelně a rozšířit tak nabídku
především o zdravá jídla. Výsledkem hygienické kontroly ve školní jídelně bylo konstatování, že
je dětem nabízeno v týdnu větší množství masitých jídel a je nutné zařadit více jídel bezmasých.
Dětem je nabízen slazený i neslazený pitný režim. Rodičům dětí vycházíme vstříc zavedením
ranní družiny, která bude k dispozici také v dalším školním roce. Rodiče měli možnost využít
konzultačních hodin všech učitelů mimo termíny třídních schůzek. V průběhu roku děti
navštěvovaly rozmanité kroužky a byla také zajištěna dyslektická péče pro žáky s poruchami
učení. Kromě běžné výuky byly zařazovány exkurze, kulturní, preventivní, sportovní akce,
soutěže, olympiády atd. Děti si mohly užít spousty mimoškolních akcí pořádaných školní
družinou také ve spolupráci s obcí a klubem rodičů.
V nadcházejícím období se budeme snažit některé učebny vybavit opět novým nábytkem, ve
třídách budou postupně instalovány dataprojektory. Od září bude v provozu nový školní rozhlas.
V souvislosti s padesátiletým výročím školy, které nás čeká, nyní pracujeme na vylepšení
celkového PR školy, kdy zpracováváme návrhy loga školy, nápisů na budovu školy i školky.
Budeme se zabývat vylepšením webových stránek. Byla vypracována žádost o grant na
ozelenění školy. Zapojili jsme se do projektu Tablety do škol. Získali jsme grant od společnosti
ČEZ na realizaci přírodního altánu na školní zahradě. Tímto děkuji p. M. Maškové za spolupráci
a podporu. Čeká nás spousta práce, ale v této chvíli moc děkuji všem kolegům pedagogům i
správním zaměstnancům, také zřizovateli za spolupráci a vstřícnost, obětavým členům
Klubu rodičů, vedoucím kroužků a všem, kteří naši školu podporují a přeji krásné letní
dny a pohodovou dovolenou!
Celkové vyhodnocení školního roku bude provedeno ve Výroční zprávě, která bude
k nahlédnutí na webových stránkách školy.
Mgr. Gabriela Prchalová, ŘŠ
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Workshop základních škol na opavské stavebce
Ve středu 18. 6. 2014 se na opavské
stavebce v rámci projektu "Stage 14"
uskutečnil workshop základních škol
zapojených do projektu. Cílem setkání
bylo vyhodnocení projektu a jejich
aktivit za školní rok 2013/14. Celkem
se zúčastnilo 19 základních škol
Moravskoslezského kraje (ZŠ a
gymnázium Vítkov, ZŠ Hlučín
Rovniny, Dolní Benešov, Bohuslavice,
Sudice, Oldřišov, Kobeřice, Bruntál
Okružní, Bruntál Jesenická, Krnov
Žižkova, Krnov Dvořákův okruh,
Krnov Smetanův okruh, Město
Albrechtice, Rýmařov, Holčovice, Brantice, Zátor, Lichnov a Andělská Hora). 150 účastníků
workshopu společně venku tvořili model města a účastnili se terčového závodu, kde si
ověřovali znalosti a poznatky z aktivit projektu, které po celý školní rok dělali na svých ZŠ.
Vybrat a ocenit nejlepší práce z návrhů bytů, a to ať již ruční práce nebo práce na
počítači, bylo pro odborníky z opavské stavebky velmi těžké, protože řada prací dosahovala
velmi dobré úrovně a kvality a mezi zatím 3318 žáky zapojených ze základních škol vybrat v
každé kategorii jen tři nejlepší, byl téměř nemožný úkol. Odborná porota kromě estetického
provedení zohledňovala také vlastní nápady, správnost provedení prací i věk žáků.
Všichni účastníci workshopu i
všechny třídy, které se zatím do
projektu zapojily, kterých je
zatím 173, dostali propagační
předměty, které jim budou jejich
spolupráci připomínat, stejně
jako název projektu vytvořený z
vlastních
těl
účastníků
workshopu viz. foto.
Mgr. Karla Poštulková

Červenec 2014

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 259

Stránka | 12

Děti z Bohuslavic na Slezské Hartě
Červen je ve škole čas zkoušení,
písemek, ale také výletů.
Naši druháci a třeťáci se letos vydali
poznávat Slezskou Hartu.
Byla pro ně připravena naučná stezka,
na které plnili různé úkoly, seznámili se
s historií Slezské Harty a projeli se
vyhlídkovou lodí. Ve sportovním areálu si
zasoutěžili a nakonec opékali párky.
A jak byli spokojeni? Posuďte sami, co o
výletě napsali v hodině slohu.
Ráno jsme vyjeli autobusem na školní výlet. Jeli jsme na Slezskou Hartu. Jako první úkol na pirátské
stezce jsme si měly vymyslet název pro naši skupinu. Daly jsme si název Průzkumnice. A také jsme
vymyslely pokřik „Průzkumnice všechno dají a poklady vyhrávají.“ Potom jsme jely lodí. Byla to
dlouhá plavba. Loď se jmenovala Santa Maria. Nakonec jsme opékaly párky. Nejvíc se mi líbila
pirátská stezka.
Evička Ilková, 2.třída
Nejvíc se mi líbila loď Santa Maria. Byla dlouhá a hezká. Pak jsme opékali párky. Šli jsme na
bojovou stezku a hráli hry na hřišti. Výlet byl moc hezký.
Markétka Kubíková, 2.třída
Více fotek a video
http://2-trida7.webnode.cz/

z výletu

si

můžete

prohlédnout

na

webových

stránkách:

Mgr. Lenka Lasáková – třídní učitelka 2. třídy
Branně dopravně sportovní den
Ve středu 25. 6. 2014, v rámci přípravy žáků na
možnost ohrožení člověka mimořádnou událostí či
dodržování pravidel silničního provozu, proběhl ve
škole branně dopravně sportovní den. Celá akce
byla zahájena cvičnou evakuací žáků ze školy. Dále
následovalo rozdělení do tříčlenných hlídek, které
soutěžily v teoretických i praktických znalostech,
týkajících se pravidel silničního provozu (chodec,
cyklista, motorista), chování člověka při ohrožení
mimořádnými událostmi a následně poskytování
první pomoci. Po splnění všech úkolů byly
vyhodnoceny nejlepší hlídky z každé třídy. Na závěr
se žáci mohli zúčastnit různých sportovních her. I přes nepřízeň počasí si žáci celou akci užili.
Mgr. Irena Václavková, Mgr., Bc. Michaela Václavková
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Tradiční a již třetí ročník Večera s družinou se letos
konal v pátek 13. 6. 2014. Pro někoho to je smolný den,
ale nám se vydařil. Počasí nás trošičku postrašilo, ale
nakonec se umoudřilo. Podmínkou účasti bylo již tradiční
vstupné a to alespoň jeden dospělý člen rodiny. Vítání byli
i sourozenci, babičky, dědečci apod.
Začátek naší akce byl v 18.00 hod. před budovou
Základní školy a poté jsme se přesunuli k myslivecké
chatě, kde si děti i rodiče mohli vyzkoušet střelbu ze
vzduchovky a osobní zbraně, vše na terče. Během těchto
činností se opékali párky a děti poznávaly krásy blízkého
okolí. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli zpět do
Základní školy, kde jsme v prostorách školní družiny
přespávali, opět bez rodičů. S dětmi jsme měli noční
strašení školy, kdy jsme prošli s baterkami školní prostory
a hledali školní strašidla. Tentokrát nám strašidla
nechávala stopy, např. otisky rukou, portréty, vzkazy, ale
opět jsme je nenašli. Snad se nám to podaří příští rok.
Chtěla bych tímto poděkovat dětem za přesvědčení
rodičů, jít s námi do této akce, zároveň děkuji rodičům, že věnovali svůj čas svým dětem. Děkuji
také za spolupráci dvěma tatínkům, kteří se věnovali dětem při střelbě, dohlíželi na bezpečnost a
ochotně zodpovídali na dotazy dětí a také spolku myslivců za umožnění této akce v prostorách
myslivecké chaty.
V příštím školním roce budeme dále pokračovat v různých aktivitách školní družiny a těším se na
další spolupráci s dětmi i rodiči.
Přeji všem krásné prožití prázdnin a nashledanou ve školní družině v novém školním roce 2014 –
2015.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Vážení příznivci fotbalu, skončila nám jarní část sezóny a tím i boje o body na všech frontách
a to od našich nejmenších žáků až po muže.
Muži nedokázali navázat na sérii dobrých výsledků, zmíněných v minulém vydání
zpravodaje. A tak šnůra zápasu bez prohry skončila hned při prvním domácím utkání v červnu.
V tom jsme doma podlehli Darkovicím 0:2. Následoval zápas na hřišti Hrabové, které mimochodem
můžeme gratulovat k postupu do I. A třídy, zápas jsme nezvládli a podlehli domácím 4:1. Stejným
výsledkem jsme darovali body i Klimkovicím. No a konečně poslední zápas nás čekal doma s TJ
Václavovice, kterým jsme chtěli oplatit porážku z úvodního utkání soutěže a důstojně se rozloučit se
sezónou. Zápas přinesl spoustu šanci a radost nám přineslo nejen pěkné počasí, ale i příznivý
výsledek 2:1 pro nás. Soutěž jsme tedy zakončili se 37 body na 7. místě tabulky.
Náš B tým čekal podle vývoje sezony a formování tabulky těžký konec jarní části, kdy nám
los přisoudil v rychlém sledu, následkem náhradních termínů odložených utkání, souboje s týmy
z čela tabulky. Béčko se ovšem popralo a podařilo se urvat i nějaké ty body a tak se konečně umístili
na 6. příčce tabulky se 36 body.
Dorostenci nás v této sezóně potěšili nejvíce, když herně i výsledkově úspěšnou sezónu
zakončili na pěkném 2. místě s 37 body a nestačili pouze na suverénní Darkovičky, které neztratili
ani bod. Toto umístění zaručilo našemu družstvu postup do okresního přeboru. Gratulujeme
Dne 20. června se uskutečnilo utkání starých gard Dolního Benešova a Bohuslavic, ve kterém
zvítězili zkušenější hosté 8 : 3. Více než o výsledek šlo o společné setkání bývalých hráčů a
přátelské posezení, což se více než podařilo.
Všem příznivcům děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás na podzim, u příležitosti
dalších utkání SK Bohuslavice.
Mgr. Pavel Dominik
Dorost 2013 /2014
Dorostenci v této sezóně skončili na pěkném druhém místě, za vedoucími Darkovičkami.
V tomto soutěžním ročníku okresní soutěže prohráli tři utkání. Končí silný ročník nar. 1995, což je
pro následující sezónu oslabení. Pozitivní je, že většina hráčů už pravidelně nastupuje za družstva
dospělých. Zároveň pět hráčů na střídavý start nastupovalo za divizní dorost celek MSA Dolní
Benešov. Snad se nám podaří dát dohromady družstvo, které by mohlo hrát v příštím ročníku
2014/2015 okresní přebor dorostenecké soutěže. Spousta okolních vesnic již dorost nemá, a proto je
důležité zachování mládežnických celků, aby mohly pravidelně hrát mistrovská utkání.
Hráčům patří poděkování za vzornou reprezentaci obce.
Trenéři Vít Liška a Petr Janoš
Žáci 2013/2014
Naši žáci po loňském postupu do okresního přeboru se nakonec po střídavých úspěších umístili
na 10. místě se 14 body. Tímto bychom chtěli poděkovat žákům za reprezentaci naší obce.
Trenéři Alois Robenek a Lubomír Škrob
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Konečné tabulky:
Mužstvo „A“

Mužstvo „B“

1.

Hrabová

26 17 4

5 73: 23

55

2.

Darkovičky

26 17 4

5 65: 32

55

1.

Bolatice "B"

24 17 4

3

78: 33

55

3.

Vřesina

26 17 2

7 67: 34

53

2.

Bělá

24 14 4

6

85: 53

46

4.

Dolní Lhota

26 12 5

9 57: 48

41

3.

Sudice

24 14 4

6

80: 55

46

FC Ostrava-Jih 26 11 7

8 50: 50

40

4.

Chlebičov "B"

24 12 4

8

67: 41

40

9 43: 40

37

5.

Budišovice

24 12 3

9

58: 47

39

26 11 4 11 54: 64

37

6.

Bohuslavice "B" 24 11 3 10

52: 60

36

5.
6.

Hať

7.

Bohuslavice

8.

Darkovice

26

9

8

9 50: 47

35

7.

Oldřišov "B"

24 11 3 10

62: 52

36

9.

Václavovice

26

9

5 12 46: 49

32

8.

Komárov

24 10 4 10

58: 64

34

10.

Šilheřovice

26

9

5 12 42: 51

32

9.

Štěpánkovice "B" 24 10 3 11

62: 67

33

11.

Velká Polom

26

7

8 11 50: 59

29

10.

Píšť "B"

24

7

6 11

43: 66

27

12.

Stará Bělá

26

6

8 12 54: 64

26

11.

Strahovice "B"

24

7

3 14

31: 53

24

13.

Strahovice

26

6

4 16 35: 62

22

12.

Dobroslavice

24

3

6 15

47: 70

15

14.

Klimkovice

26

4

3 19 39:102 15

13.

Kozmice "B"

24

3

3 18 40:102 12

26 10 7

Žáci

Dorost

1.

Darkovičky

16 16 0 0

2.

Bohuslavice

16 12 1 3 80: 18 37

88: 6

48

1.

Kozmice

20 15 1 4

96: 27

46

2.

Raduň

20 14 2 4

75: 30

44

3.

Vávrovice

20 13 2 5

49: 23

41

4.

Litultovice

20 12 1 7

72: 35

37

3.

Bolatice

16 12 0 4 88: 24 36

4.

Šilheřovice

16 8 1 7 44: 64 25

5.

Stěbořice

20 11 2 7

86: 52

35

5.

Darkovice

16 7 2 7 48: 51 23

6.

Píšť

20 9 1 10

37: 50

28

6.

Těškovice

16 6 2 8 51: 51 20

7.

Větřkovice

20 7 1 12

37: 84

22

7.

Hněvošice

16 3 1 12 28: 68 10

8.

Kylešovice

20 5 5 10

29: 49

20

Vřesina

9.

Hať

20 6 2 12

43: 71

20

8.

16 2 1 13 20:120 7

10. Bohuslavice 20 4 2 14

30: 72

14

9.

Píšť

11.

28: 89

12

16 2 0 14 32: 77

6

Slavkov

20 3 3 14
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Řádky z nohejbalu
Píšť – „O putovní pohár starosty obce“
Dne 14. 6. 2014 se uskutečnil v obci Píšť, I. ročník
turnaje v nohejbale „O putovní pohár starosty obce“
tříčlenných družstev. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkově
osm týmu, kde domácí obec měla zastoupení 4 týmů,
sousední Vřesina 2 týmy, Bohuslavice 1 tým a Hlučín 1
tým. Turnaj se odehrál na dvou hřištích v prostoru
koupaliště za proměnlivého počasí, které však nevadilo
předvedené hře. Celkovým vítězem turnaje se stalo
mužstvo z Bohuslavic ve složení J. Stavař, J. Mika a R.
Buhla. Druhé místo obsadila Vřesina II a třetí místo
Vřesina I.

Štěpánkovice – „Prajz cup 2014“
Po čtrnácti dnech 28. 6. 2014 zavítal náš tým na II. ročník
nohejbalového turnaje tříčlenných družstev „Prajz cup 2014“
v obci Štěpánkovice. Na tomto turnaji hrálo celkově 10 mužstev
systémem každý s každým. Turnaj se odehrál na kurtech obecního
sportovního areálu a zúčastnili se ho mužstva Štěpánkovic,
Bolatic, Kravař, Suchých Lazců, Velkých Hoštic a Bohuslavic. Po
úporných bojích za krásného počasí se na prvním místě umístilo
mužstvo z Bolatic, které tímto obhájilo prvenství z loňského I.
ročníku. Na druhém místě se umístilo mužstvo z Bohuslavic,
které hrálo ve složení M. Miketa, J. Stavař a J. Mika. Třetí místo
obsadili „Synci“ z Velkých Hoštic.

Patrik Klos – stolní tenis
V polovině května se Patrik zúčastnil Mistrovství republiky juniorů, které se konalo v Mostě.
V jednotlivcích se probojoval mezi 16 nejlepších. Ve čtyřhře sahali společně s parťákem
Martinkem po metách nejvyšších a po zásluze si chlapci odvezli bronzovou medaili. Na konci
května pak čekala další výzva a to velmi kvalitně a hojně obsazený mezinárodní turnaj série
ProTour na Slovensku.
Mezi jednotlivci dokázal Patrik postoupit ze základní skupiny, kde například narazil na
nejvýše nasazeného hráče celého turnaje. Jeho cesta poté skončila mezi 32 nejlepšími, což se
vzhledem ke přítomné konkurenci (především hráčů z Asie), dá považovat za velmi dobrý
výsledek. Ve čtyřhře pak opět s parťákem Martinkem dokázali prodrat až do 16 nejlepších párů.
Pavel Klos
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„Májový bobr MTB 2014“ – 1. ročník závodu horských kol
Změřit své síly a zazávodit si mohli všechny věkové kategorie na Bobrovnickém kopci v sobotu
31. 5. 2014, kde se uskutečnil 1. ročník závodu horských kol „Májový bobr “. Byla připravena
zajímavá trať, která měřila 30 km s převýšením 540 m a vedla převážně po lesních cestách.
Závodníci byli zcela jistě překvapeni, jakým malebným prostředím závod vedl, také naši borci si
v tomto závodu vedli velice dobře, jak dopadli ve svých kategoriích můžete posoudit sami:
V kategorii muži MB (20 – 29 let) se umístil v pořadí:
12.

Klimek Vojtěch

01:30:57.342

13.

Riedel Jakub

01:31:16.978

V kategorii muži MC (30 – 39 LET) se umístil v pořadí:
50.

Češla Petr

01:53:09.748

V kategorii muži MF (50 – 59 let) se umístil v pořadí:
15.

Riedel Miroslav

01:46:31.769

17.

Ryš Adam

01:56:42.789

„Odřivousův pohár MTB 2014“ – 7. ročník závodu horských kol
V sobotu 21. 6. 2014 se v městě Bílovci konal již 7. ročník
závodu MTB „Odřivousův pohár“. V dopoledních hodinách
nejdříve proběhl dětský závod, poté byla v areálu připravena
ukázka výcviků psů. Hlavní start závodu se konal na Slezském
náměstí v Bílovci, kde v 13.00 hod. byla odstartována dlouhá
trasa na 54 km a v 13.15 hod. krátká trasa na 27 km.
Celkem na krátké trati dojelo do cíle 146 závodníků, mezi
kterými se umístil na 3. místě v kategorii junioři (15 – 17)
Ondřej Mika s časem 01:17:37.04.
Všem závodníkům gratulujeme a přejeme další šťastné
kilometry.
Marie Miková
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2014
Heisig Heinz
Birtková Magdalena
Křižáková Edeltrauda
Odvody Vojtěch
Janoš Bruno
Moslerová Alžběta

Křížák

Kocurová Markéta
Ostárková Jarmila
Rýparová Anna
Stoczek Jan
Kučerová Krista
Pohanka František

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.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. 259, červenec 2014 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. července 2014.
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