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Vážení spoluobčané,
apríl se nám předvedl ukázkovými výkyvy počasí,
takže jsme si užili sníh, zimu i téměř letní teploty za
slunečných dnů.
Prožili jsme Velikonoční svátky a několik zajímavých
akcí. V kulturním domě se konalo setkání seniorů.
V programu vystoupila cimbálová muzika při ZUŠ
v Háji ve Slezsku a BOBŘI z Bolatic předvedli svoji
verzi Labutího jezera.
V sobotu 18. 4. 2015 se uskutečnil další ročník
šachového turnaje Bohuslavice Open 2015. Zúčastnilo
se přes 180 hráčů v čele s nejlepším hráčem Česka
Davidem Navarou, který se stal také vítězem turnaje.
Další vydařená kulturní akce proběhla v neděli 26. 4.
2015. Štěpánkovický ochotnický soubor předvedl hru
„Dívčí válka“. Veselé a vtipné představení pobavilo
více než dvě stě návštěvníků.
V předvečer Filipojakubské noci pořádá Klub rodičů
při MŠ „Pálení čarodějnic“.
V dubnu se konalo zasedání rady, dvě jednání
zastupitelstva a rozběhly se první investiční akce
letošního roku. Na ulici Sokolské se opravila
kanalizace. Proběhlo výběrové řízení na opravu
povrchu této ulice a na rekonstrukci chodníků. Obě
akce se začnou realizovat v květnu. Jsem si vědom, že
práce naruší běžný provoz v těchto místech. Jejich
cílem však je zlepšení životních podmínek nás všech, a
proto Vás žádám a porozumění a toleranci. Sobota 24.
4. byla dnem svozu velkoobjemového odpadu. Po
posledních dvou letech, kdy jsme zaznamenali pokles
množství odpadu, jsme opět „zvedli“ a odevzdali přes
190 m3 starých a nepotřebných věcí.
Bohužel jsme v dubnu byli svědky velmi nepříjemné
věci, požáru kontejneru na sklo. Tato událost se
odehrála v úterý 21. 4. po půl šesté odpoledne. Chci
opět poděkovat našim hasičům za rychlý a odborný
zásah, kterým uhasili oheň a zabránili větší škodě.
Zcela shořely dva kontejnery na sklo a deformovaly se
dva kontejnery na plasty. Událost prošetřuje policie.
Je před námi jedno z nejkrásnějších období roku –
květen – máj … s celou řadou velmi zajímavých a
důležitých událostí.
Na prvním místě chci připomenout 70. výročí ukončení
nejstrašnější války v dějinách lidstva, která stála životy
okolo 60 milionů lidí. Zahynulo také mnoho mužů
z naší
obce, kteří
ve válce bojovali, ale i civilistů, kteří
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byli oběti bombardování a dalších nešťastných
událostí.

BOHUSLAVICE

Půjdete-li okolo pomníčku u kostela, věnujte modlitbu
nebo krátkou vzpomínku těmto našim předkům.
Významnou událost si připomeneme položením květin
u památníků ruských letců a u pomníku obětí války u
kostela v neděli 10. května.
Začátek měsíce května bude ve znamení hasičů, kdy si
připomenou 110. výročí založení dvoudenní oslavou
1. a 2. května v kulturním domě a jeho okolí. Chci
poděkovat hasičům za jejich obětavou práci pro bližní
a připojit se ke gratulantům s přáním mnoha úspěchů.
Hned následující den v neděli 3. 5. 2015 nás poctí
svou návštěvou biskup Mons. František Václav
Lobkowicz, který bude v kostele Nejsvětější Trojice
udílet svátost biřmování našim farníkům. Další
církevní slavnost se bude konat v neděli 24. května,
kdy děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
Poslední květnovou neděli oslavíme svátek
Nejsvětější Trojice – Odpust. O den dříve bude
posvěcen kříž „U Lípy“ a poté posezení na farní
zahradě.
Druhou májovou neděli oslavíme Den matek
vystoupením žáků školy v kulturním domě. Poslední
víkend v květnu budete mít možnost v prostorách
obecního domu zhlédnout výstavu paličkované krajky.
Z dalších akcí bych Vás rád pozval na fotbalová
utkání našich klubů, volejbalový turnaj v sobotu 16. 5.
a Den dětí pořádaný 29. května Klubem rodičů při
MŠ.
Na závěr chci připomenout chlopum, ať nezapomenou
na prvního máje polubit tu svoju pod jakýmsi
rozkvetlým stromem. Přeji nám příjemně prožitý
měsíc.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z jednání rady obce
6. jednání rady obce Bohuslavice 8. 4. 2015
Rada obce Bohuslavice
Bere na vědomí:
6/1
a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
b) Informaci o podání žádosti na sociálně účelné pracovní místo.
c) Výsledky hospodaření za období I. - III. 2015 a výběr daní za I - III/2015.
d) Informace stavu prací na vypracování projektové dokumentace „Oprava interiéru Kulturního
domu Bohuslavice“.
e) Informace o akci Chodníky III. etapa.
f)
Informace o akci Obchvat Moravce.
g) Informace o podání žádosti o dotaci v rámci projektu „ Snížení energetické náročnosti objektu
hasičské zbrojnice v obci Bohuslavice“ firmou Energy Benefit Centre.
h) Informace o opravě kanalizace a povrchu ulice Sokolská.
i)
Cenovou nabídku na odkoupení části parcely 126.
j)
Informaci o mapování klimatu v ZŠ a MŠ prostřednictvím firmy SCIO.
k) Informace o navýšení kapacity MŠ.
l)
Informaci o možnosti bezplatné inzerce na internetových stránkách obce.
m) Informace o setkání seniorů 2015.
Schválila:
6/2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ceník poplatků za služby a prodej materiálu.
Přijetí cca 15 studentů na letní brigádu.
Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na nájemce bytu č. p. 14 – Kilovňa.
Opravu vodovodu na ulici K Velkému dvoru a vybudování odbočky na hřiště SK.
Podání žádosti o dotaci na KÚ MSK na vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u
Kafarně.
Nákup nové motorové pily pro potřebu obce.
Prodloužení provozní doby hřbitova od 7.00 do 21.00 v jarních a letních měsících.
Výsadbu 14 – 16 stromů na obecním pozemku u kostela.

Všechny body byly schváleny jednomyslně.
V Bohuslavicích 8. 4. 2015
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
konaného dne 21. 4. 2015 v Bohuslavicích
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Jiří Kocián, Petr Kubík, konstatuje, že na
dnešním 5. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů obecního zastupitelstva.
Omluveni: 0
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Ondřej Mokrý, Leo Vitásek.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 5/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Jiřího Kociána a Petra Kubíka za členy návrhové komise a Ing.
Ondřeje Mokrého a Leo Vitáska za ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce
Bohuslavice.
usnesením č. 5/1 b) schválilo:
Program 5. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 5/1 c) schválilo:
Účetní závěrku obce Bohuslavice sestavenou k 31. 12. 2014 bez výhrad.
usnesením č. 5/1 d) schválilo:
Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2014 bez výhrad.
usnesením č. 5/1 e) schválilo:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2014 bez výhrad.
usnesením č. 5/1 f) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – III/2015. Celkové příjmy za 01-3/2015
činily 4 481 031,52 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 2 221,59 Kč, zůstatek z
roku 2014 ve výši 7 546 049,67 Kč a splátka úvěru ve výši – 250 000,- Kč. Celkové příjmy vč.
financování za 01-03/2015 činily 11 779 302,78 Kč. Celkové výdaje za 01-03/2015 činily
3 126 851,25 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 3. 2015 byl ve výši 8 652 451,53 Kč, z této částky činil
zůstatek na běžném účtu 1 800 978,88 Kč, na účtu za domovní odpad 60 450,00 Kč a na účtu u
ČNB 6 791 022,65 Kč.
usnesením č. 5/1 g) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 1/2015 bez výhrad.
usnesením č. 5/1h) schválilo:
Změny v odměňování neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Neuvolněným členům zastupitelstva obce Bohuslavice budou od 1. 5. 2015 vypláceny odměny ve
výši:
Místostarosta
7 700,- Kč
Člen rady
1 530,- Kč
Předseda výboru nebo komise
1 190,- Kč
Člen obecního zastupitelstva
550,- Kč
Odměny za jednotlivé funkce se nesčítají, vyplácí se nejvyšší odměna.
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usnesením č. 5/1 i) schválilo:
Přípravnou komisi pro vytvoření nového jednacího řádu obecního zastupitelstva Bohuslavice ve
složení: Ing. Tomáš Gruň, Ing. Jiří Kocián, Ing. Ondřej Mokrý, Doc. RNDr. Radek Kučera Ph. D.,
Mgr. Pavel Dominik.
usnesením č. 5/1 j) schválilo:
Strategický plán obce Bohuslavice na období 2014 – 2021.
usnesením č. 5/1 k) schválilo:
Opravu polní cesty okolo Moravce parc. č. 3064 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
usnesením č. 5/1 l) schválilo:
Výběrové řízení na dodavatele „Opravy komunikací a chodníků na ulici Opavská III. etapa a
pověření starosty obce uzavřením SOD s firmou Stavba Šafrán s. r. o., Opava – Kylešovice, Ruská
237/57, 747 06, IČ: 293 91 687.
usnesením č. 5/1 m) schválilo:
Pověření rady obce schválením výběrového řízení na stavbu Obnova interiéru kulturního domu
Bohuslavice.
Pověření starosty obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
usnesením č. 5/1 n) schválilo:
Cenovou nabídku a SOD na vypracování prováděcí projektové dokumentace v rozsahu pro výběr
zhotovitele (pro zadávací řízení i realizaci stavby), zajištění zadávacího řízení v souladu s
požadavky zákona i závazných požadavků pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a příkazní
smlouvu na stavbu Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Bohuslavice s
firmou Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6.
Pověření rady obce schválením výběrového řízení na stavbu Snížení energetické náročnosti objektu
hasičské zbrojnice v obci Bohuslavice.
Pověření starosty obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
usnesením č. 5/1 o) schválilo:
Prodej části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 126 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína cca 30 m2 za
částku 25,- Kč/m2.
usnesením č. 5/1 p) schválilo:
Záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce p. č. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína cca
20 m2.
usnesením č. 5/1 q) schválilo:
Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2363 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře
99 m2.
usnesením č. 5/1r) schválilo:
Smlouvu na odkoupení pozemku parc. č. 2758 v k. ú. Bohuslavice o rozloze 1 131 m2 za 50 tis. Kč.
usnesením č. 5/1 s) schválilo:
Smlouvu na odkoupení pozemků, parcel. č. 2179/38 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína za 25 Kč/m2.
usnesením č. 5/1 t) schválilo:
Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Hlučínsko z. s. na období 2014 – 2020.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 5/2 a)
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 5/2 b)
Informaci o hospodaření ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2014.
č. 5/2 c)
Informaci o příjmu daní v roce 2015.
č. 5/2 d)
Informace o stavu prací na akci „Obnova interiéru KD Bohuslavice“.
č. 5/2 e)
Informace o projektu „ Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v
obci Bohuslavice“.
č. 5/2 f)
Informace o opravě kanalizace a povrchu na ulici Sokolská.
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č. 5/2 g)
č. 5/2 h)
č. 5/2 i)

Informace o odmítnutí dotace na repasi Tatry a přijetí dotace na nový DA pro JPO.
Informace o podání žádosti na zpevnění pozemku pod kontejnery u MSK.
Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2014 bez výhrad.

č. 5/2 j)

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2014 Odborem kontroly a sdílených služeb Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje. Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2014.
Rozpočet SOMH na rok 2015.
Informace z jednání rady obce dne 18. 3. a 8. 4. 2015.

č. 5/2 k)

Ověřovatelé usnesení:
Ing. Ondřej Mokrý
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Leo Vitásek
Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 21. 4. 2015

Další informace
Výzva
Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze psů pro rok 2015 (splatnost 31. 3. 2015),
doplatky na vodném a stočném za rok 2014 (splatnost 28. 2. 2015) a poplatek za svoz popelnic za
rok 2014 (splatnost 24. 10. 2014), aby se dostavili nejpozději do 15. 5. 2015 na obecní úřad k úhradě
svých dluhů vůči obci.
Děkujeme za pochopení.
Betonový stavební odpad
V měsíci květnu bude možné uložit betonový stavební odpad na bývalé skládce v sobotu 9. 5. a 23.
5. 2015 vždy od 10.00 - 12.00 hodin. Odvoz většího množství odpadu nebo jiný termín lze
vyjímečně dohodnout na obecním úřadě. Znovu upozorňujeme občany, že lze vyvážet pouze
beton, železobeton NE CIHLY a jiný stavební odpad.
Nabídka inzerce
Obec Bohuslavice umožňuje zdarma na svých internetových stránkách zprostředkování prodeje věcí
(elektrotechniky, st. materiálu, apod.) za předem daných podmínek:
1) Inzerentem může být pouze fyzická osoba, která je občanem obce BOHUSLAVICE a prodej
nebo koupi zajišťuje pouze pro vlastní potřebu. Komerční inzeráty nebudou zveřejňovány.
2)
Žádost o zveřejnění nebo stažení inzerátu je možno podat:
- formou e-mailu na adresu marie.mikova@bohuslavice.eu s předmětem zprávy 'INZERCE'
- zavoláním na tel. číslo 553 659 075
- formou osobního podání na OÚ Bohuslavice - p. Marie Miková
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Ve své žádosti zveřejní:
a) co nabízí (poptává) – např. televizor Sony, starý čtyři roky
b) uvede cenu, za jakou nabízí prodej (koupi) – např. 3 000,- Kč nebo cenu dohodou
c) kontakt na sebe – telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, která se zveřejní v inzerátu
d) u své žádosti uvede své jméno, adresu, která se však v inzerátu zveřejňovat nebude, pokud nedá
sám ke zveřejnění souhlas.
e) součástí žádosti může být i fotografie ve formátu JPG a max. rozměrech 640x480 pix.
3) Inzeráty se budou uveřejňovat průběžně na internetu.
4) Inzeráty budou stahovány pouze na základě žádosti o stažení (viz. bod 2) s uvedením
Evidenčního čísla ve tvaru E.č.: pořadové číslo inzerátu/měsíc podání/rok podání formou
uvedenou v bodě 2).
5) Obec Bohuslavice si vyhrazuje právo nezveřejňovat inzeráty, které nesplňují uvedené
podmínky.

Sdružení obcí Hlučínska pokračuje v realizaci nových projektů
V letošním roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotace na další projekty. S polskými
partnery bude během května a června 2015 realizovat projekt s názvem „Přijeďte nás navštívit aneb
zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“ jehož obsahem je prezentace lidových písní, kultury
a regionálních potravin v nákupních centrech a na vybraných kulturních akcích na Hlučínsku a
v partnerských polských gminách. Projekt je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.

V létě se můžete těšit na již tradiční Festival kultury a hlučínských řemesel, který se letos uskuteční
v neděli 12. července na Mírovém náměstí v Hlučíně. Na festivalu vystoupí folklorní soubory a
kapely z Hlučínska. Kromě bohatého kulturního programu si zde budete moci zakoupit regionální
výrobky a potraviny, na jejichž prezentaci a propagaci je letos festival také zaměřen. Realizace
festivalu je finančně podpořena z Moravskoslezského kraje.
Sdružení obcí Hlučínska pamatuje také na životní prostředí.
V měsících září a říjnu 2015 proto bude uspořádána série
přednášek pro veřejnost a děti ze ZŠ v regionu na téma
základních environmentálních principů a pravidel, ochrany ovzduší, separace odpadů, aktuální
legislativní úpravy této problematiky apod. Projekt nese název „Dýchejme čistý vzduch!“ a je
rovněž spolufinancován Moravskoslezským krajem.
Lenka Osmančíková
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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/.
Duben ve škole
Duben byl ve škole pestrý. Po vydařené velikonoční výstavce výtvarných prací žáků v obřadní síni
v Obecním domě se žáci školy těšili na tradiční Den Země, kdy v rámci environmentální výchovy
proběhla výstavka domácích mazlíčků a následně sběr papíru. Také jsme si uklidili okolí školy.
Letos jsme všem žákům I. i II stupně umožnili návštěvu mobilního planetária, ze kterého byli
všichni moc nadšeni. Matematické vědomosti byly oceněny v celoškolní soutěži Matematický
klokan. Duben byl také velice důležitý pro naše deváťáky, kteří patnáctého „bojovali“ o svou další
budoucnost v přijímacích zkouškách na střední školy. Protože se pečlivě v průběhu roku na zkoušky
připravovali, mohou být nyní téměř všichni spokojeni s výsledky.
Ve škole se snažíme v současné době modernizovat a zpestřit výuku novými metodami
s využitím tabletů získaných v projektu „Sdílím, sdílíš, sdílíme“. Samozřejmě se zcela
nedistancujeme od tradičních výukových postupů, ale snažíme se vše zdravě kombinovat.
V dubnu jsme podali žádost v projektu „Zabezpečení školy“. Vybrali jsme několik vhodných
možností a prvků na lepší zabezpečení školní budovy. Nezbývá než čekat, jestli zrovna náš projekt
bude schválen a nové řešení bude moci být realizováno.
V tomto období se dokončují úpravy na školní zahradě včetně zahradního altánu a doplnění
venkovního prostoru dřevěnými lavičkami. Žáci budou mít možnost využít výuku v přírodě.
Slavnostní otevření zahrady proběhne v červnu.
Během dubna probíhaly pečlivé přípravy na vzdělávací pobyt žáků v Londýně v rámci výuky
anglického jazyka. Žáci se dvěma učitelkami AJ by měli odcestovat 13. 5. Seznámí se blíže historií
Londýna, navštíví nejznámější místa a poznají život také prostřednictvím přímého kontaktu
s londýnskými rodinami, ve kterých budou ubytováni.
Beseda pro rodiče žáků „Agresivita a šikana dětí školního věku“
9. 4. byla zorganizována preventivní beseda pro rodiče žáků v obřadní síni OÚ. Téma bylo
vybráno záměrně, neboť se ve škole s agresivitou dětí také potýkáme, zvláště u mladších žáků.
Hlavním cílem mělo být vysvětlení těchto pojmů, informace z úst odborníků zaměřených přímo na
rodiče. Nikdy nemůžeme vědět, zda se zrovna naše dítě nestane obětí šikany či nebude přímo
šikanovat, zda se setká s agresivním chováním spolužáků atd. Lektorky poskytly návody, jak
s dítětem pracovat, jak s ním mluvit, jednat a problémy, pokud nastanou, nejlépe řešit. I když byla
tato akce dostatečně avízována (děti obdržely osobní pozvánky, informace byla ve zpravodaji na
webových stránkách a rodiče byli zváni také místním rozhlasem), pečlivě připravována – vybrali
jsme dvě zkušené lektorky, psycholožku a speciální pedagožku, abychom zajistili stoprocentní
spokojenost v případě dotazů, případně dalších možných individuálních řešení problémů,
investovány byly také nemalé finance a hlavně čas a energie, věřte nebo ne – této besedy se
zúčastnili pouze 4 rodiče a pedagogický sbor. A to máme ve škole 193 žáků. Myslím, že je to téma
zajímavé a aktuální pro všechny rodiče bez rozdílu a velice mě i ostatní pedagogy mrzí lhostejný
přístup a nezájem. Tímto děkuji metodičce prevence Mgr. A. Kupkové za zorganizování akce.
Ve středu 6. května proběhnou ve škole třídní schůzky a konzultace pro rodiče v době od 16:30 do
17:45.
Gabriela Prchalová, Mgr.
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Soutěž „Jarní zpívání“
26. března se jako již každoročně uskutečnilo
„ Jarní zpívání“, soutěž ve zpěvu 1. – 3. třídy.
Děti se mohly přihlásit se svou oblíbenou
písničkou a zazpívat ji před ostatními
spolužáky.
Zúčastnilo se jich celkem 16, v takovém počtu
zpěváčků měla porota nelehkou práci
rozhodnout, kdo obsadí první tři místa.
Leccos napověděl i potlesk všech přítomných
dětí, a tak se na 1. místo dostala Sára Ostárková
z 1. třídy, 2. místo patří Adélce Mokré ze 2.
třídy a třetí místo obsadila Eliška Hurná ze 3. třídy.
Odměnou děvčatům byly diplomy, sladké odměny a další drobnosti, ale hlavně velký potlesk nás
všech.
Mgr. Zdeňka Birtková
Den Země – Výstava domácích mazlíčků
Jak je již na naší škole tradicí, již počtvrté
se ve škole uskutečnila, v rámci Dne
Země, Výstava domácích mazlíčků.
Výstavy se účastnil rekordní počet – 40
dětí.Vzhledem k velkému počtu byla
zvířata vystavena ve 2 místnostech.V
jedné třídě se mohli žáci seznámit s
papoušky, agamami, šneky, želvami a
akvarijními rybkami, ve druhé zase
obdivovali morčata, křečky a králíčky.
Hlasovali jsme o nejsympatičtější
mazlíčky – zvítězili : králík
M.
Herudkové ze 4. třídy a králík M.
Halfarové ze 7. třídy.
Všichni mladí chovatelé dostali skvělé
ceny, které zajistil hlavní sponzor akce CANIS – PROSPER.Touto cestou chci poděkovat p. M.
Hruškové za ochotu a štědrost při sponzorování této akce.
Mgr. Šárka Kupková
Česko se hýbe
Dne 27. 4. 2015 se žákyně 6. a 9. třídy zúčastnily celostátní
soutěže Česko se hýbe v Ostravě. Žákyně soutěžily v kategorií
11-13 let se skladbou Dance Gang a umístily se na 4. místě a
tím postoupily do finále, které se koná v Praze. Zúčastněné:
Klaudie Vitásková, Leona Mučková, Eliška Newrzellová,
Tereza Lasáková, Kristýna Kubíková, Dominika Moslerová,
Natálie Vinárková, Iveta Solichová, Nikola Řehánková.
Eliška Newrzellová
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PYTHAGORIÁDA 2014/2015
38. ročník Pythagoriády proběhl v 5. až 8. třídě ve čtvrtek 26. 3. 2015. Účast v soutěži byla
dobrovolná. Žáci řešili 12 úloh, při řešení nemohli používat kalkulačky ani tabulky. Za každou
správnou úlohu obdržel žák 1 bod. Do okresního kola nikdo nepostoupil, protože neměl
minimálních 9 bodů, které byly stanoveny pro postup.
Výsledky:
5. třída

6. třída
Jméno

Body

Třída

Eliška Bučková

6

5.

Šimon Dudek

5

Viktorie Haburová

Body

Třída

Mika Lukáš

5

6.

5.

Newrzellová Eliška

4

6.

4

5.

Newrzellová Vendula

3

6

Natálie Svobodová

4

5.

Cyrus Václav

3

6

Lucie Kubíková

4

5.

Kozák Josef

3

6

Richard Lehner

3

5.

Mučková Leona

3

6

Adéla Badajová

3

5.

Holečková Leontýna

2

6.

Patrik Zlotý

3

5.

Vitásková Klaudie

2

6

David Vitásek

2

5.

Mičková Nina

2

6.

Václav Ryška

2

5.

Stuchlík Jan

2

6.

Kristýna Kretková

2

5.

Theuerová Michaela

1

6.

Vlčková Veronika

1

6.

1

6.

1

6.

0

6.

7. třída
Jméno

Jméno

Vaňková Natálie

Body

Třída

Szturz Jan

8

7.

Kretek Martin

Steffek Pavel

6

7.

Fusová Karolína

Slivka Štěpán

3

7.

Holečková Adéla

Halfarová Markéta

3

7.

Černovský Jaroslav

Vitásková Adéla

3

7.

Theuerová Anna

Burian Vlastimil

2

7.

Cyrus Marek

Kubík David

2

7.

Holeček Matyáš

Herudková Anna

2

7.

Body

Třída

Kateřina
Prokopová

7

8.

Meinhardová Patricie

Hana Krištofová

4

8.

Hulvová Kristýna

Michal Škrob

4

8.

Vitásková Monika

Jan Ryška

4

8.

Daniel Skroch

3

8.

Elen Biegonová

2

8.

Kučera Lukáš

2

7.

Mašík Filip

1

7.

Kupka Jan
Cigán Antonín

0

7.

8. třída

Jméno

Mgr. Karla Poštulková
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Třeťáci v knihovně
Ve středu 9. dubna 2015 žáci 3. třídy navštívili
v rámci projektu ČTENÍ NÁM SLUŠÍ místní
knihovnu. Mnozí jsou pilnými a pravidelnými
čtenáři Knihovny v Bohuslavicích nebo
v Závadě. Své znalosti a dovednosti si mohli
vyzkoušet při řešení zajímavého kvízu, který
jim připravila paní knihovnice. Ve skupinách
hledali odpovědi na otázky, které směřovaly
k četbě.
Velmi šikovní byli také při
vyhledávání a zařazování knih. Někteří žáci se
registrovali do internetového projektu „ČTENÍ
POMÁHÁ“.
Děkujeme paní knihovnici Marií Mikové za
příjemně strávené chvíle v knihovně.
Mgr. Lenka Lasáková
Soutěž „ O nejkrásnější medovou kraslici“
V měsíci dubnu se uskutečnila v ZŠ Nasavrky soutěž „O
nejkrásnější medovou kraslici“, které se zúčastnil žák naší 1.
třídy Lukáš Ostrák. V soutěži bylo vystaveno celkem 92
perníčků, které bojovaly o vítězství a zároveň příjemně
zpestřily jarní výstavu. Hlasování probíhalo ve třech
kategoriích, kde v mladší kategorii se umístil na krásném 1.
místě Lukáš Ostrák. Tímto mu děkujeme za účast a
gratulujeme.
Kategorie Mladší žáci:
1.
2.
3.

Lukáš Ostrák, 6 let, ZŠ Bohuslavice
Tomáš Novák, 8 let, VKM Ambrožíci Havířov
Josef Švadlenka, 8 let, ZŠ Nasavrky
KLOKAN 2015

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku
1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu
soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž
koordinační centrum je v Paříži. Letošní mezinárodní soutěž Matematický klokan 2015 proběhla
v pátek 20. března. Soutěže se zúčastnili všichni žáci 1. až 9. ročníku. Žáci 2. až 9. třídy nejdříve
řešili matematickou část, potom proběhly volné disciplíny na téma jaro, velikonoce a zvířátka. Žáci
kreslili, vyráběli, cvičili a soutěžili.
Soutěžící byli v matematické části rozděleni podle věku do 4 kategorií: Cvrček (2. -3. třída),
Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící
řešili 24 testových úloh, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly
seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5
bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod odečetl. Aby soutěžící nedosahovali záporných
výsledků, dostávali do vínku 24 bodů, takže bylo možno získat maximálně 120 bodů. V kategoriích
Klokánek, Benjamin a Kadet bylo na řešení vymezeno 60 minut čistého času. V kategorii Cvrček
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měli žáci na řešení 45 minut a mohli dosáhnout maximálně 60 bodů. Nejlepší řešitelé a soutěžící
byli odměněni diplomem a cenou. Fotografie ze soutěže naleznete na školním webu.
Vyhodnocení matematické soutěže KLOKAN 2015
Matematická část
Kategorie Cvrček
1. Marie Burianová
2. Ondřej Buček
3. Viktorie Benková
Kategorie Klokánek
1. Albert Vlček, Lucie Kubíková
2. Viktorie Haburová, Jan Halfar
3. Eliška Bučková
Kategorie Benjamín
1. Jan Szturz
2. Markéta Halfarová
3. Kristýna Hulvová
Kategorie Kadet
1. Tereza Lasáková
2. Dominika Moslerová
3. Adam Gruň, Vojtěch Lischka,
Adriana Matýsková

2. tř.
2. tř
2. tř.

63 bodů
53 bodů
50 bodů

4. tř., 5. tř.
5. tř.
5. tř.

80 bodů
76 bodů
72 bodů

7. tř.
7. tř.
7. tř.

79 bodů
68 bodů
53 bodů

9. tř.
9. tř.

56 bodů
49 bodů

9. tř.

46 bodů

Celkovými vítězi matematické části se stali Albert Vlček ze 4. třídy a Lucie Kubíková z 5. třídy
s počtem 80 bodů.
Mgr. Karla Poštulková

Školní družina
Soutěž pečení beránků
Každoročně se zapojujeme s dětmi do
soutěží družin z okolí a tak jsme vymysleli
soutěž pro všechny družiny a to kulinářskou.
Pozvali jsme děti a jejich vychovatelky do
naší ZŠ před Velikonocemi a to na čtvrtek
26. 3. 2015, abychom společně upekli, nebo
jakýmkoli způsobem udělali beránky. Přijela
za námi školní družina ze ZŠ Hlučín –
Rovniny a školní družina ze ZŠ Bělá (ti za
námi přišli dokonce pěšky).
První místo vyhráli děti ze ZŠ Hlučín –
Rovniny a to krásným a chutným nápadem –
slaným beránkem.
Druhé místo vyhráli děti ze ZŠ Bělá – klasický beránek.
Třetí místo vyhráli děti ze ZŠ Bohuslavice – také klasický beránek.
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Všem zúčastněným moc gratuluji a děkuji za účast. Již nyní se těšíme na další ročník kulinářské
soutěže s družinami.
Velikonoční výstava
A abychom se naladili na velikonoce ještě více, zapojili
jsme se s dětmi do jarní výstavy, která se konala
v Obecním domě od 23. 3. do 25. 3. 2015. Tuto výstavu
jsme navštívili hned v pondělí, děti poznávaly své
výrobky a svá díla. Některé děti přišli na výstavu ještě
jednou a to i s rodiči a vše jim ukázaly.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Mateřská škola
Svět Techniky
V měsíci dubnu jsme poprvé z naší školkou
navštívili Svět Techniky v Dolních Vítkovicích.
Strávili jsme krásné dopoledne v zábavném centru,
kde je pro děti postavena řada atrakcí. Děti si na
vlastní kůži mohly vyzkoušet řadu profesí např.
zedníky, prodavačky, hudebníky, zdravotníky
apod. Asi nejvíce je zaujal vodní svět, ve kterém
mohly děti pouštět lodičky, pomocí stříkaček
roztáčet kolovrátek atd. Zpočátku děti nevěděly s
čím si mají hrát nejdříve, ale nakonec si každý
našel svou oblíbenou zábavu. Děti se velmi nerady
loučily s tímto zábavným centrem. Doufáme, že
se zde opět přijedeme podívat.
Výlet do ZOO Ostrava
Díky krásnému počasí, které bylo během dubna,
jsme se s dětmi vypravily do Zoo Ostrava. Děti si
mohly prohlédnout řadu známých i méně známých
zvířátek. Asi nejvíce děti zaujali tygři, lvi a
opičky. Téměř všechny děti zajímalo, jak se které
zvíře jmenuje a jakou dostává potravu. Děti
dostaly samozřejmě prostor pohrát si i na dětských
hřištích, kterých v Zoo stále přibývá. I když jsme
neviděli všechna zvířata, přesto jsme z výletu
odjížděli s velkým nadšením a už teď se těšíme na
další výpravu do Zoo Ostrava.
Kolektiv MŠ Bohuslavice
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Kultura
Festival dětské a mládežnické instrumentální hudby
Tereza Dostálová a Hana Kosková, z naší obce, se spolu
s dalšími žáky ZUŠ v Hlučíně zúčastnily 16. ročníku
festivalu dětské a mládežnické instrumentální hudby,
který se konal 10. 4. 2015 v polském Rybniku. Tereza
Dostálová soutěžila ve hře na piano a Hana Kosková ve
hře na akordeon. Za svá sólová a společné vystoupení
byly oceněny porotou a vybrány pro účast na galavečeru,
který se konal 17. 4. 2015 na stejném místě. Na
galavečeru společně zahrály oceněnou skladbu a
galavečer zakončila sólovou hrou na akordeon Hana
Kosková, která byla vyhlášena osobností festivalu. Svou
účastí a získáním ocenění na tomto podniku obě dvě
studentky důstojně reprezentovaly nejen ZUŠ v Hlučíně,
ale i naši obec.
Na fotografii: Hana Kosková (2. zleva), Tereza Dostálová (3. zleva) spolu se svou paní učitelkou
Marií Osmančíkovou (vlevo) a Bárou Chlebišovou z Hlučína, která byla taktéž oceněna za duo s
Hanou Koskovou.
Ing. Antonín Koska

Sport
SK Bohuslavice
,,A“ - Mužstvo Bohuslavic se v dubnu dostalo na první příčku tabulky před zatím vedoucí Krásné
Loučky, se kterými se mimochodem ve vzájemném utkání rozešli smírně 0:0. Krásné Loučky ovšem
mají jeden zápas k dobru a tak tabulka není úplná a dvoubodové manko mohou smazat.
TJ Papírny Žimrovice – SK Bohuslavice 5:2 (2:0)
SK Bohuslavice – TJ Sokol Dolní Moravice 5:2 (2:0)
Tělovýchovná jednota Krásné Loučky - SK Bohuslavice A 0:0 (0:0)
FC Slavoj Olympia Bruntál B – SK Bohuslavice A 2:4 (0:2)
,,B“ - B mužstvo zatím marně hledá formu z podzimní části, a ze čtyř zápasů získalo pouhé dva
body. Poslední zápas v Sudicích dokonce skončil ostudným debaklem 7:0 ve prospěch domácích.
V tabulce spadli z druhé až na pátou příčku, kterou drží s 24 body.
TJ Tatran Štítina B – SK Bohuslavice B 1:1 (1:0)
SK Bohuslavice B – TJ Sokol Služovice 1:1 (1:1)
TJ Meteor Strahovice B – SK Bohuslavice B 3:1 (1:1)
TJ Sudice – SK Bohuslavice B 7:0 (4:0)
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,,Dorost“ - Dorostenci drží po 12-ti odehraných kolech krásnou 5 příčku, když zatím získali 17
bodů. A v první sezóně v okresním přeboru dorostu se jim zatím daří.
SK Bohuslavice – Sport Club Pustá Polom 4:1(4:0)
FK Kylešovice – SK Bohuslavice 0:2 (0:2)
SK Bohuslavice- TJ Sokol Slavkov 1:2 (0:2)
,,Žáci“ - Žákovské mužstvo je po 8 odehraných zápasech na 4. místě tabulky a to s 15 body. Když
se jim podařilo pět zápasů vyhrát a třikrát odešli poraženi.
SK Bohuslavice – TJ Sokol Šilheřovice 7:0
TJ Sokol Štěpánkovice - SK Bohuslavice 2:8
Ivo Dominik
ŠACHOVÉ GRAND PRIX V BOHUSLAVICÍCH KOŘISTÍ
VELMISTRA NAVARY
Sedmé pokračování seriálu Grand Prix ČR 2014-2015 v rapid šachu
se tuto sobotu 18. 4. 2015 odehrálo v Bohuslavicích. Letošní ročník
překonal loňský rekord v počtu zúčastněných, když úderem deváté hodiny
startovní listina čítala neuvěřitelných 183 šachistů z České republiky, Polska, Ukrajiny, Ruska a
Běloruska. Tento turnaj se tak stal nejmasovějším rapid turnajem v České republice. Mezi účastníky
byl i letošní druhý na mistrovství Evropy, devatenáctý na světovém žebříčku, česká šachová
jednička, mezinárodní velmistr David Navara. Samozřejmě nechyběl ani český nejlepší junior
bohuslavický mezinárodní mistr Tadeáš Kriebel.
Bohuslavický OPEN má po sobotě za sebou již třicet ročníků. Pořadatelé ze Sportovního
klubu Bohuslavice připravili pro letošní ročník opět několik novinek, z nichž tou nejpodstatnější
bylo navýšení kapacity turnaje. Hrálo se s bonusovým časem 13 minut na partii a dvě sekundy ke
každému provedenému tahu. Díky partnerům byl cenový fond určitě velmi zajímavý. Cenu
obdržely všechny zúčastněné děti.
Přeborníkem obce se již po deváté v řadě stal mezinárodní mistr Tadeáš Kriebel. Vladimír
Blokscha si s Jiřím Benkem prohodili oproti loňsku pořadí. Cenu za čtvrté místo bral mladíček Jan
Vitásek.
Do finálového losování dortů a počítače vydrželi téměř všichni aktéři, za což jim patří velký
dík.
Turnaj o přeborníka Bohuslavic:
1. IM Kriebel Tadeáš
2. Benek Jiří
3. Blokscha Vladimír

celkové umístění v turnaji
2
7,5 bodu
135
3,5 body
159
3,0 body

Konečné pořadí šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2015
Poř. Titul Jméno
1

GM Navara David

Rtg Klub
2644 1. Novoborský ŠK

Body BH. BH.
9

57½

46

7½

55½

42

2

IM Kriebel Tadeáš

2385 1. Novoborský ŠK/Bohuslavice

3

IM Zwardoň Vojtěch

2390 Beskydská šachová škola z.s.

7

57

43

4

IM Plát Vojtěch

2582 TŽ Třinec

7

56½

43

5

GM Velička Petr

2459 Šachový klub HM Ostrava

7

56

44
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6

IM Jasný Stanislav

2358 Beskydská šachová škola z.s.

7

53

42½

7

FM Mudrák Josef

2291 Slavia Kroměříž

7

53

42½

8

IM Vesselovsky Serguei 2347 Beskydská šachová škola z.s.
Židek Václav

9
10

FM Lys Josef

7

2203 Slezan Opava

7

2197 Šachový klub Karviná o.s.

7

52½ 39½
48

37

47½ 36½

Bez pomoci sponzorů se žádná takováto akce neobejde. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu
Bohuslavice, firmám AGRANA Moravskoslezské cukrovary, a.s., Opravárenský závod MSA, s.r.o.,
OPAVICE, a.s.. VOTOPLAST, s.r.o., CANIS Prosper, KLIA CZ, s.r.o., PEDOTHERM Moravia
s.r.o., VEHA CZ, s.r.o., Bohemia – Pojišťovací makléřství, VALKODOPRAVA, s.r.o., KOZÁKTour, GOBE, s.r.o., a dále Šachovému klubu Dolní Benešov, Restauraci CENTRUM, Doc. RNDr.
Kučerovi Ph.D., JUDr. Krčmářovi, Ing. Režnému, Spolku rybářů Bohuslavice, Cukrárně U Fusů,
paní Halfarové a mnoha dalším za věcnou i finanční podporu.
Závěrem lze jen dodat, že největší odměnou pro pořadatele byla spokojenost samotných účastníků
turnaje s celou akcí a zájem o účast v příštím ročníku.
Výsledky: http://chess-results.com/tnr158210.aspx?lan=5&turdet=YES&wi=821&flag=30
Web: http://sachy-msa.dolnibenesov.net/bohuslavice.php
Leo Vitásek
Řádky z házené
Dne 2. 4. až 6. 4. 2015 se zúčastnily hráčky z Bohuslavic Anna Pudichová, Marie Janošová a
Nikola Steffková - startující za Sokol Poruba v kategorii starší dorostenky, tradičního
mezinárodního turnaje PRAGA CUP 2015 za účasti 441 týmů ze 42 zemí Evropy, Asie, Ameriky a
Afriky.
V základní skupině se postupně utkaly s týmy:
SPR Lublin S.S.A (POL) Sokol Poruba
Handball Québec (CAN)

Sokol Poruba

11:9
11:9

Ajax Copenhagen (DEN) Sokol Poruba

19:11

Sokol Poruba

Viby IF Haandbold (DEN)

10:8

HK Nitra (SVK)

Sokol Poruba

8:16

Sokol Poruba

DHC Slavia Praha

10:11

KSV Ajax (GER)

Sokol Poruba

6:24

Do A finálové části postupovaly 3 celky, naše děvčata skončila v základní skupině čtvrtá a musela
se spokojit z účasti v B finále. Postupně odehrála vyřazovací zápasy:
Osmifinále

Sokol Poruba -

KSV Ajax

15:8

Čtvrtfinále

Sokol Poruba -

TJ Jindřichův Hradec

15:11

Semifinále

Sokol Poruba -

Astra Praha

13:12

Finále

Sokol Poruba -

Viby IF Haandbold

10:8
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V této části děvčata všechny zápasy vyhrála a stala se vítězi finále B. Ve své kategorii skončila na
13. místě z 29 týmů. Děvčatům děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně dalších sportovních
úspěchů.
Petr Janoš
Start do nové sezóny 2015 – Bolatická 30
V sobotu 11. 4. 2015 jsme s nadšením odstartovali po dlouhé zimní přestávce novou sezónu
cyklistických závodů MTB 2015.
Tradičně prvním závodem, který jsme absolvovali byla tzv. Bolatická třicítka, která se konala pátým
rokem. Jedná se o jednu z nejnáročnějších tratí v Moravskoslezském kraji, ale i přesto je každým
rokem tento závod prestižnější a žádanější, což lze vidět na počtu přihlášených závodníků. V letošní
sezóně 2015 se přihlásilo celkem 502 ať už profesionálních, tak i amatérských nadšenců MTB, mezi
kterými nechyběli borci z obce Bohuslavice Petr Češla startovací číslo 41, Adam Ryš startovací
číslo 328 a Jakub Riedel startovací číslo 314 s bratrem Vojtěchem Reidlem startovací číslo 316.
Jako první proběhl závod nejmenších účastníků a to dětí ve dvou kategoriích:
1.
Odstrkovadla a malá kola, na vzdálenost 10 a 100m a to ročníky 2008 – 2012
2.
kategorie do 14 let chlapci/dívky, na vzdálenost 1,5km a 2,5 km
Následoval očekávaný hlavní závod, který se odstartoval výstřelem ve 12:10h. Již zhruba od 11h se
závodníci postupně řadili na startovací místa v areálu TJ Sokol Bolatice na hlavní cestě u hřiště.
Jako první se na start řadili převážně profesionální závodníci a následně ostatní, jelikož je velice
důležité, jaké startovací místo si závodník určí, protože u těchto hromadných startů, kdy je na
malém prostranství stovka účastníků, je i samotný start velice náročný.
Trať hlavního závodu je dlouhá zhruba 35km a samotný terén tvoří 85% a 15% zpevněná cesta.
Nejnáročnějším úsekem je tzv. Bezův sjezd, který se nachází poblíž obce Chuchelná, jedná se o
velice nebezpečný strmý úsek, který mnoho závodníků donutí sestoupit z kola a jít z tohoto kopce
pěšky dolů. Následuje průjezd celou obcí Chuchelná směrem na Restu, kde následuje naopak
nejtěžší stoupání závodu.
Asi nejlepší atmosféra a adrenalinový doping pro závodníky je již tradičně připraven při průjezdu v
obci Bělé, kdy již zdálky zní bubny a vuvuzely od skupinky místních mladých občanů, aby
podpořili unavené závodníky, což se jim vždy povede.
Dalším pokračováním trasy, který čekal na závodníky, byl tzv. úsek Královské zhupy, který se
nachází v obci Bělá u tzv. příjezdu na Vodárnu. Tento úsek je nepříjemný tím, že asi 1,5km se jede v
nejvíce bahnitém a nerovném terénu, kdy se střídají krátké úseky sjezdů a výjezdů.
Bohužel v následujícím úseku trati, který byl veden nad obcí Bohuslavice poblíž u Struhalového
Dubu se stal při jednom ze sjezdů vážný úraz cyklisty, kterému ihned podala první pomoc
projíždějící účastnice závodu, která shodou náhod byla zdravotnicí. Tímto přejeme brzké uzdravení
zraněnému kolegovi a poděkování zdravotní sestřičce za profesionální pomoc.
Na závěr pár slov jednoho ze závodníků Petra Češly: „ Ani ve snu by mě nenapadlo, že by tento
závod mohl být pro mě natolik fyzicky náročný, jelikož jsem měl již před tímto závodem naježděno
asi 700km a byl jsem si jist, že se to zvládne levou zadní. Bohužel nad Bělou mi došly síly a poprvé
mi vypověděly nohy s křečemi ve stehnech a po druhé před spurtem do cíle, kdy jsem se pral o
místo se soupeřem a opět z ničeho nic vypověděly nohy a v cíli jako další závodníci jsem zápasil s
vyčerpáním a křečemi v nohou. Suma sumárum byl celkový průběh závodu perfektní, jak z pohledu
organizace, tak z pohledu sestavení propozice samotné trati, bylo znamenitě zajištěno občerstvení na
občerstvovacích stanicích, kde bylo podáváno ovoce, zelenina, iontové nápoje a nealko nápoje.“
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Celkové výsledky borců z Bohuslavic v jednotlivých kategoriích:
Kategorie muži 18-29let – Jakub Riedel na 30. místě,
Vojtěch Riedel na 57. místě
z počtu startujících 98 účastníků
Kategorie muži 30-39let – Petr Češla na 90. místě z počtu startujících 137 účastníků
Kategorie muži 50-59let – Adam Ryš na 39. místě z počtu startujících 45 účastníků
Dalším ze šnůry následujících závodů MTB 2015 je 8. ročník Porubajk, který se uskuteční 25. 4.
2015, start závodu je na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a cíl je v areálu VŠB-TUO.
Bc. Jana Štěpánková

Akce v měsíci květnu
1. 5. 2015

SDH 110. výročí založení sboru

3. 5. 2015

Biřmování

10. 5. 2015

Den matek

16. 5. 2015

Volejbalový turnaj

24. 5. 2015

1. Svaté příjímání

29. 5. 2015

Den dětí – Klub rodičů MŠ

30. 5. 2015

Farní zahrada

30. -31. 5. 2015

Paličkovaná výstava „Krajka pro dny všední i sváteční“

SERVIS SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY
OPRAVY TV, CD,
DVD, MONITORŮ,
SATELITŮ,
INSTALACE ANTÉN,
SATELITŮ
J. VLASÁK,
BOLATICE, Opavská 35
Tel: 604 309 716
PŘESTĚHOVÁNO
Z KRAVAŘ - KOUTŮ
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci květnu 2015
Miketová Anežka
Pchalek Walter
Lehner Rudolf
Güntherová Růžena
Skrochová Anna
Janecká Miluše

Theuerová Anna
Miketová Helena
Vinárková Helga
Ostárek Rudolf
Pawlik Berthold

V měsíci dubnu 2015 oslavili významné jubileum, 50 let společného života,
manželé Uršula a Winfried Kutscherovi.
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme. Manželům
Kutscherovým dodatečně přejeme další spokojená společná léta v kruhu
svých blízkých.
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
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
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