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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
Prožíváme období prázdnin a dovolených. Ani jsme se nenadáli a jsme v polovině.
Počasí vůbec dovoleným nepřeje a nepřeje ani ostatním, zejména zemědělcům. Přesto věřím,
že ti z vás, kteří na dovolené byli, užili si odpočinku a načerpali nových sil do dalšího života.
Ostatním, kteří máte dovolenou před sebou, přeji, aby vám vyšla podle představ, odpočinuli
jste si a měli krásné vzpomínky.
V období dovolených a prázdnin se naše obec stává cílem mnoha návštěv. Velký
rozvoj zaznamenává cykloturistika, kterou provozuje stále větší počet lidí. Naši obec křižují
významné cyklostezky, které využívá stále více cyklistů. Návštěvníci i turisté, se kterými
jsem měl možnost mluvit, hodnotí malebnost naší obce a pořádek i množství a úroveň
společenských akcí, které se u nás pořádají. Vyslovuji proto poděkování všem, kteří pečlivě
udržují své domy i zahrady a pravidelně dělají pořádek, udržují a zametají chodníky , veřejná
prostranství a plochy, sečou trávu i na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví, ale jsou
obecní. Dělají tak mnoho pro dobré jméno naší obce a jsou dobrým příkladem těm, kteří se o
pořádek a údržbu starají jen málo, nebo vůbec a čekají, až úklid provedou pracovníci obce.
Jsou ale i takoví, kteří si před sebou uklidí a odpad uloží na druhou stranu chodníku nebo
cesty. Uložili ho však sousedovi, protože každá plocha má svého majitele. K zamyšlení je i
stav některých nemovitostí. Už po několikáté vyzývám jejich majitele, aby prováděli
pravidelnou údržbu a nehyzdili vzhled naší obce a její dobré jméno.
V první polovině prázdnin se uskutečnila celá řada kulturně společenských akcí.
V Bohuslavicích se odehrálo další kolo florbalového turnaje Prajztour 2008, bylo slavnostně
představeno a požehnáno nové hasičské auto, uspořádaná myslivecká slavnost s množstvím
kulinářských specialit, rockobití a Anenská slavnost s bohatým kulturním programem pro
všechny věkové kategorie a bohatou možností občerstvení. Děkuji organizacím, spolkům i
občanům, kteří připravují a pořádají pro své spoluobčany, návštěvníky obce a další zájemce
tyto sportovní a kulturní akce a rozvíjejí společenský život v obci.
Na začátku měsíce srpna je připravována na hřišti SK sportovní slavnost. V prvním
týdnu srpna navštíví naši obec putovní tábor dětí z měst a obcí Hlučínska a příhraničních
měst a obcí Polska. V naší obci stráví dva necelé dny a seznámí se s historií a
současností.Příznivce duchovní hudby zveme ve středu 6. 8. 2008 v 19.00 hod do kostela
Nejsvětější Trojice na koncert skupiny Solideo. Skupina zpívá a hraje instrumentálně –
vokální hudbu od středověku po baroko na historických hudebních nástrojích. Na sobotu 16.
8. 2008 je připravována, po loňské úspěšné obnově staré tradice, pěší pouť do Hrabyně. Sraz
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účastníků bude ve 14 hod. v kostele. Po požehnání bude navazovat pěší pouť do Hrabyně,
zakončená mší sv. v kostele p. Marie. Zpáteční cesta bude zajištěna autobusem.
V sobotu a neděli 16. a 17. 8. 2008 pořádá Spolek zahrádkářů z Bohuslavic na své
chatě na Kozmické tradiční letní zahrádkářskou slavnost. V pátek 29. 8. 2008 zve Spolek
rybářů spoluobčany na táborák na ukončení prázdnin a v neděli 31. 8. 2008 na Rybářské
závody.
V plné přípravě už je rovněž velmi oblíbený Strassenfest, který bude letos na ul.
Školní, P. Bezruče a Pod kostelem v sobotu 13. 9. 2008. O víkendu 20. a 21. 9. 2008
přijedou do naší obce na návštěvu zástupci družební obce Závažná Poruba ze Slovenska.
Připravovaný kulturní program bude pokračovat zábavou pro všechny věkové kategorie, na
kterou zveme všechny spoluobčany, zejména pamětníky minulých úspěšných setkání.
Příznivci sportu jistě uvítají zahájení fotbalových soutěží. Podzimní rozpis najdou v dnešním
zpravodaji.
Ve čtvrtek 28. 8. 2008 se uskuteční v banketní místnosti kulturního domu v 18. 00
hod. veřejné jednání obecního zastupitelstva, na které zveme všechny spoluobčany
Pozvánky s programem na jednotlivé akce budou zveřejněny na webových stránkách,
vyvěšených plakátech a připomenuty rozhlasovými relacemi
Ing. Kocián,starosta
Nový systém ohledání zesnulých
Od počátku července platí nová dohoda při ohledání zesnulých. Nejen obyvatelé
města Hlučína a jeho spádové oblasti, ale i zdravotníci mají díky uzavření smlouvy mezi
Slezskou nemocnicí v Opavě a Městskou záchrannou službou Ostrava jasno v tom, kam se
obrátit v případě nutnosti ohledání zemřelých osob. „Jsem upřímně rád, že se těžká situace
na Hlučínsku podařila vyřešit. Vysoce si cením spolupráce nemocnice, města Hlučína a
Moravskoslezského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Ing. Jiří Veverka. Starosta Hlučína Ing.
David Maňas potvrdil, že ohledání zemřelých probíhá bez organizačních problémů: „Každé
úmrtí přináší pro rodinu velké trauma. Proto kvituji, že se podařilo zhruba po roce
organizačního dolaďování vyřešit tuto citlivou záležitost.“ Žadatelé o ohledání mohou
kontaktovat centrální registr Slezské nemocnice v Opavě na telefonních číslech
553 766 712 a 553 766 713.
Praktický lékař z Hlučína MUDr. Daniel Kubina potvrdil správnost centrální dohody:
„Věřím, že byl vytvořen koncepčně fungující systém s trvalým řešením.“ Zabezpečení
ohledání zesnulých se týká města Hlučína a těchto obcí: Bohuslavice, Bělá, Borovníky část
Hlučína, Dolní Benešov, Darkovice, Darkovičky část Hlučína, Děhylov, Dobroslavice, Hať,
Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina u Hlučína, Zábřeh část
Dolní Benešov, Závada, Jilešovice, Chuchelná, Bolatice a Borová, Horní Lhota, Dolní Lhota,
Čavisov a Velká Polom.
Jak systém funguje v praxi vysvětlil náměstek ředitele opavské Slezské nemocnice
primář MUDr. Jiří Hájek : „Pracovník na centrálním registru ve Slezské nemocnici prověří,
že místo zesnulého náleží do spádové oblasti Hlučínska, zjistí osobní data a okolnosti smrti.
Poté pracovníci registru kontaktují Městskou záchranou službu v Ostravě. K ohledání pak
přijede Městská záchranná služba z Ostravy, která smluvně ohledání zajišťuje v pracovních
dnech mezi 16.00 a 07.00 hodinou a také nepřetržitě o víkendech a svátcích. Během dne od
7.00 do 16.00 hodin ohledání zemřelého vykoná příslušný terénní - obvodní lékař.“
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CHARITA HLUČÍN
ASISTENČNÍ SLUŽBA
Charitní asistenční služba je veřejným závazkem
a může se o ni svobodně ucházet každý občan.
Naším cílem je zvyšovat soběstačnost a samostatnost jednotlivých
uživatelů služeb, pomoci jim zachovat si vlastní životní styl.
Osobní asistenci poskytujeme v pracovní dny v čase od 8.00 do 20.00 hodin
a dále jako fakultativní službu dle dohody se zájemcem (i o víkendech).
Bez služeb osobní asistence by řadě uživatelů hrozil život v některém z pobytových zařízení,
kde by o něho bylo pečováno. Snahou všech zainteresovaných je usilovat především o to,
aby osobní asistence byla prostředkem k plnohodnotnému životu člověka s postižením.
Realizuje se především v jeho přirozeném prostředí, aby mu pomáhala zajišťovat obvyklý
životní standard.
Služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku asistenčních služeb.
PODÁME VÁM POMOCNOU RUKU!
Základní činnosti asistenční služby:
_ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
_ pomoc při úkonech osobní hygieny
_ pomoc při zajištění stravy
_ pomoc při zajištění chodu domácnosti
_ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
_ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
_ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Informace o asistenční službě Vám rádi poskytneme
každý všední den od 7.00 do 15.00 hodin!
Kontakt je stejný jako u pečovatelské služby.
Charita Hlučín, Mírové náměstí 19/18, 748 01 Hlučín, č.ú. 1843466399/0800

CHARITA HLUČÍN
OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Cílem ošetřovatelské služby je zajistit odborné
ošetřovatelské výkony v domácím prostředí pacientů.
Ošetřovatelská služba Charity Hlučín je agenturou domácí zdravotní péče a je
registrovaná jako nestátní zdravotnické zařízení na Krajském úřadě.
Služby poskytují všeobecné sestry, které mají dlouholetou praxi a registraci
Ministerstva zdravotnictví, vlastní Osvědčení o výkonu povolání bez odborného
dohledu a mohou tedy samostatně vykonávat všechny výkony uvedené ve
vyhlášce č. 424/2004 Sb.
Jedná se především o tyto výkony:
_ odběry krve,
_ aplikace inzulínu, injekcí, infúzí
_ měření krevního tlaku, pulsu, teploty
_ ošetření a převazy bércových vředů
_ prevence a ošetření proleženin
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_ ošetřovatelské rehabilitace
_ kompletní péči při ošetřování náročných pacientů
_ hospicovou péči
_ pomoc při opatřování zdravotnických a inkontinentních pomůcek
_ zaučování rodinných příslušníků při péči o nemocné
Ošetřovatelská služba může být hrazena:
1) zdravotní pojišťovnou: jedná se o péči ordinovanou registrujícím ošetřujícím
lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci (v nemocnici)
2) přímou platbou klienta: péče, kterou si vyžádá klient na základě svého
rozhodnutí (se souhlasem ošetřujícího lékaře), je považována za nadstandardní
a není hrazena zdravotní pojišťovnou; tato péče může být poskytnuta za
smluvní ceny.
3) kombinací obou uvedených způsobů
Ošetřovatelskou službu hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytujeme na území
okresu Opava, službu za přímou platbu klienta lze po osobní dohodě poskytnout
i na území okresu Ostrava.
Informace o ošetřovatelské službě Vám rádi poskytneme
každý všední den od 7.00 do 15.00 hodin!
Charita Hlučín, Mírové náměstí 19/18, 748 01 Hlučín, č.ú. 1843466399/0800
Charita Hlučín
Intervenční centrum v Ostravě
Dnem 1. 1. 2007 vešel v platnost zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. V této souvislosti byla ve všech krajích ČR
zřízena také intervenční centra /§ 60a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/.
Činnost intervenčních center je specializovaná sociální služba zaměřená na pomoc
osobám ohroženým domácím násilím a na koordinaci spolupráce mezi institucemi, které
s osobami ohroženými domácím násilím přicházejí do kontaktu.
V Ostravě sídlí Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, které z pověření Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje poskytuje služby občanům z okresu Opava, Nový Jičín a
Ostrava. Služba tohoto centra je anonymní, bezplatná a diskrétní. Má nápomoci osobám
ohroženým domácím násilím.
Kontakt:
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Bílý kruh bezpečí, o.s.
ul. 28.října 124
702 00 Ostrava
tel. 597489207 Fax.597489204
e-mail.: ic.ostrava@bkb.cz
www.: www.bkb.cz, www.domacinasili.cz, www.donalinka.cz
Dovolená obvodní lékařky MUDr. Řehové
Obvodní lékařka MUDr. Eva Řehová čerpá dovolenou od 4.8. do 22.8.2008.
Zástup bude provádět MUDr. Řehořová v MSA Dolní Benešov. Ordinační hodiny po celou
dobu zástupu budou od 7.30 do 11.30 hodin. Návštěvy k nemocným hlaste rovněž MUDr.
Řehořové (tel. 553541111).
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Informace firmy OZO Ostrava, s.r.o.
Firma OZO Ostrava s.r.o. bude vystavovat pro občany od počátku měsíce září 2008
faktury za svoz popelnic za celý rok 2008.
Obecní úřad Bohuslavice vyzývá proto občany, pokud hodlají ještě změnit v letošním
roce typ popelnice nebo jejich počet, aby se dostavili nejpozději do 20.8.2008 na obecní
úřad k podpisu nové smlouvy. Poté už nebude možné provést změny.

ZŠ a MŠ Bohuslavice
Společnost pro děti, rodinu a volný čas zahájí ve spolupráci s obcí a základní a
mateřskou školou ve 2. polovině září v prostorách mateřské školy činnost Rodinného a
mateřského centra. Cílovými skupinami jsou matky na rodičovské dovolené, rodiče a přip.
prarodiče pečující o dětí do 6 ti let. Po zahájení práce bude v návaznosti na zájem možno
práci centra rozšířit o další aktivity. Podrobnější informace budou zveřejněny v záříjovém
zpravodaji.
Karla Krupová
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Organizace v obci
Spolek zahrádkářů
Členové Spolku zahrádkářů v Bohuslavicích srdečně zvou spoluobčany na svou
tradiční slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. a v neděli 17. srpna 2008 na zahrádkářské
chatě. Slavnost začne tradičním sobotním karnevalem pro všechny věkové skupiny od 20.00
hodin a vyvrcholí v neděli od 15.00 hodin. Po oba dny zahraje k tanci i poslechu p. Rudolf
Heisig. Připraveno je bohaté a chutné občerstvení, kolo štěstí a tombola.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Za Spolek zahrádkářů Petr Gaida
Oříškoviny
Letošní Anenské slavnosti v Bohuslavicích se opravdu povedly. Ač jsme měli zpočátku
velké obavy z počasí, oba slunečné dny provázela výborná atmosféra, bohatý program a
především hojná účast Vás, spoluobčanů i přespolních, za kterou Vám tímto děkujeme.
Taktéž děkujeme všem našim sponzorům a zastupitelům obce. Budeme rádi, když Vás i naše
další akce osloví.
Bohuslavický Oříšek
SK Bohuslavice
Vážení sportovní přátelé a příznivci našeho fotbalového klubu. Blíží se nová fotbalová
sezóna, tak mi dovolte, abych Vás seznámil se změnami, které v našem klubu nastaly po
ukončeném soutěžním ročníku 2007/08.
Podstatná změna nastane v hracích dnech. Po jarní části SR 2007/08, kdy naše „A“ mužstvo
hrálo své domácí zápasy v sobotu a „B“ mužstvo v neděli se opět vracíme k hracím dnům sobota „B“ a neděle „A“ mužstvo.
Další změny nastaly v personálním složení u vedení jednotlivých mužstev.
V novém SR 2008/2009 bude naše „A“ mužstvo hrát Moravskoslezský krajský přebor
s novými tvářemi na místě trenéra a vedoucího. Novým trenérem se stal pan Martin Rozhon
a vedoucím pan Vilém Kocián.
Změna nastala taktéž u našeho „B“ mužstva. Trenérem se stal pan Daniel Buhla a vedoucím
bývalý předseda našeho SK pan Ing.Ondřej Mokrý.
Naše dorostenecké mužstvo nepotkala žádná změna na postech trenéra a vedoucího,takže
funkci trenéra bude nadále vykonávat pan Petr Cigán a vedoucího pan Pavel Kopka.
Žákovské mužstvo po ukončené sezóně opustili trenér a vedoucí,takže v současné době
vedení SK zajišťuje pro naše žáky nového trenéra a vedoucího. Tímto také vyzýváme naše
příznivce a bývalé hráče, kteří by měli zájem pracovat s naší mládeží, aby se přihlásili u
tajemníka SK.
V neposlední řadě proběhla výměna vedení u našich nejmladších žáků, kde se trenérem stal
pan Alois Robenek a vedoucím pan Lubomír Škrob.
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Jedna patrná změna se neváže k fotbalu, ale k našemu areálu, kde jsme za podpory obecního
úřadu vlastními silami vybudovali dětské hřiště a našim dětem v měsíci červenci předali
k využívání.
Na závěr mého krátkého vstupu, bych Vás chtěl všechny pozvat na zápasy našich mužstev
v nadcházejícím soutěžním ročníku. Moje první konkrétní pozvánka je na víkendové domácí
zápasy ve dnech 16. - 17. 8. 2008, kdy v sobotu od 16:30 hod. nastoupí naše „B“ proti TJ
Sokol Štěpánkovice „B“.
V neděli od 13:45 hod. nastoupí náš dorost proti TJ Sokol Bělá a poté se v 16:30 hod. utkají
naše „A“ mužstvo s mužstvem HÁJEK a SYNOVÉ a.s.
Doufám, že v hojném počtu přijdete povzbudit naše mužstva a svým korektním fanděním
přispějete k vytvoření příjemného prostředí na našem hřišti.
Arnošt Štefek
tajemník SK Bohuslavice
Nabídka na využití volného času dětí
SK Bohuslavice pořádá nábor minižáků ročník narození 1998-2002. Můžou se přihlásit i
děvčata. Tréninky budou probíhat každé úterý a čtvrtek od 17.30 na hřišti SK Bohuslavice.
Informace Vám rádi poskytnou trenéři pan Robenek Alois a pan Luboš Škrob tel.
604148753.
Kultura
Bohuslavické Rockobití:
V pátek 25.07.2008 v Bohuslavicích probíhalo Bohuslavické Rockobití. Jednalo se o koncert
devíti kapel, kde vystoupily takové špičky naší hudební scény, jako jsou kapely Helpness,
Witch Hammer, Hysteria, nebo Deaf 99. Hlavní hvězdou večera byl revival kapely Metallica
z Moravské Třebové, který předvedl parádní show se vším všudy a věrně se přiblížil
k světoznámému originálu.
I přes velkou nepřízeň počasí se do Bohuslavic dostavily necelé dvě stovky fanoušků z okolí,
kteří podpořili všechny účinkující i ve vydatném dešti, za což jim patří velký dík.
Bohuslavičtí občané také nezklamali, když akci podpořili pozorováním zpoza plotu, aby
nemuseli šáhnout do kapsy a zaplatit vstup. Snad se jim to líbilo a užili si to tak, jako my,
kteří jsme je pozorovali se zaujetím zevnitř. Na druhou, lepší stranu, našli se i takoví, kteří se
akce zúčastnili naživo a do areálu SK zavítali. Těch taky nebylo málo a patří jim velký
srdečný dík pořadatelů za aktivní účast a podporu Rockobití. A dík patří hlavně všem těm,
kteří i v tom nejhorším dešti své oblíbené kapely podpořili v hledišti. Samotní účinkující byli
publikem uneseni a obdivovali jejich ochotu se bavit i za nepřízně počasí.
Dále je třeba poděkovat všem našim sponzorům, kteří jakkoli přispěli k hladkému průběhu
akce a mnozí se ji i zúčastnili naživo, místnímu klubu SK za ochotný pronájem areálu,
samotné obci Bohuslavice za umožnění uspořádání této akce a hlavně ohleduplným
sousedům v okolí, kteří překousli zvýšenou hladinu zvuku až do pozdních večerních hodin. I
přes nepřízeň počasí a jím zapříčiněnou poměrně nízkou návštěvnost musíme akci označit
jako vydařenou, protože vše proběhlo jak mělo a nikdo si na nic nestěžoval.
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Nyní už jen stačí doufat, že následující třetí ročník nebude nikterak ovlivněn rozmary
letního, či podzimního počasí, jako byly oba předchozí a že jeho návštěvnost bude mnohem
větší.
Za kluky, co uspořádali Bohuslavické Rockobití Ondra Šebestík

Náboženský život (5.)
Srpen nám nabízí k pojednání hned několik známých a užívaných jmen. Vybral jsem po
dlouhé úvaze dvě jména, která jsou v poslední době jako moderní vybírána mladými rodiči
pro své narozené děti. Je to Dominik(a) a Monika.
Jako první slaví svátek Dominik 4. srpna. Církev měnila slavení tohoto světce nejprve 5. pak
4. srpna. Od roku 1969 je v církevním kalendáři zařazen na 8. srpna.
Sv. Dominik se narodil jako syn šlechtice z rodu Guzmanů v Kastilii (Španělsko) kolem roku
1170. Byl velmi nadaný a tak po získání vynikajícího základního vzdělání pokračoval ve
studiu filozofie a teologie. Po deseti letech se nechal vysvětit na kněze a stal se členem
dómského kláštera nedaleko rodiště. Když cestoval s biskupem Diegem do Říma, přecházeli
také jižní Francií. Církev této oblasti byla silně poznamenána bludným učením albigenských
a valdenských a věřící lid byl silně zmaten. Když to Dominik viděl, probudilo se v něm přání
stát se misionářem a touha pomoci přivést poblouzněné zpět ke katolické církvi jej dovedla
až k založení řádu kazatelů – dominikánů. Svému řádu dal řeholi sv. Augustina. Myšlenky
Dominikovy a jeho kázání rychle zapalovaly a řád Kazatelů se brzy rozšířil po celé Evropě.
Byl současníkem sv. Františka, se kterým se osobně několikrát setkal. Řád Kazatelů –
Dominikánů byl oficiálně schválen papežem Honorem III. 22. prosince 1216.
I z naší obce pocházeli dva kněží tohoto řádů. Byl to P. Klement Benedikt Fuss, který je
pochován v kněžském hrobě na našem hřbitově a P. Kazimír Poštulka. Ten byl misionářem v
Číně, kde působil do své smrti a je v Číně i pochován.
Sv. Dominik je patronem krejčích, proti krupobití a při horečce. Je také patronem města
Bologně, kde zemřel.
Zobrazován bývá s knihou v ruce, s růžencem, s holí nebo vrabcem. Často má u nohou
malého černobílého psíka s pochodní v tlamě jak obíhá zeměkouli. Dominikáni nosí bílé
hábity s černou pláštěnkou. Dnes je nejblíže můžeme potkat v Olomouci, kde působí u
kostela sv. Michala.
V našem kostele můžeme vidět obraz sv. Dominika uprostřed na průčelí kůru. Obraz maloval
hlučínský malíř Bochenek a je na něm sv. Dominik jak přebírá z rukou Panny Marie růženec.
Sv. Monika se narodila r.332 v Tageste, dnes v Alžírsku (Afrika). Její životopis se
nezachoval. Víme jen, že byla matkou sv. Augustina. Ten žil prostopášným a výstředním
životem. Nic nepomohly prosby a slzy matky, aby změnil svůj život. Monice tak nezbývalo,
než se modlit za obrácení syna. Milánský biskup a pozdější učitel církve Ambrož Moniku
povzbuzoval slovy „syn tolika slz se nemůže ztratit“. A skutečně, syn Augustin nakonec
našel cestu k víře, dal se pokřtít a stal se jedním z největších učitelů církve. Spolu s matkou
se pak vraceli do Afriky, ale Monika již nedojela. Zemřela na cestě v říjnu r.387 v
Ostii(Itálie) a její ostatky jsou uloženy v kostele sv. Augustina v Římě.
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Svátek sv. Moniky se slaví 27.srpna, den před svátkem jejího syna. Je znázorňována s
vdovským závojem, má u sebe knihu nebo kříž.
Dominikové, Dominiky a Moniky, noste svá jména s hrdostí a s důvěrou se obracejte na své
velké patrony.
Leo Dominik, kronikář

Inzerce:
Obec Bohuslavice nabízí občanům ke koupi následující knížky o životě na Hlučínsku:
Anna Malchárková - Kamenný svědek
100,- Kč
Lidie Rumanová - Kuty-Kravaře a inše hlupoty
130,- Kč
Anna Hamplová - Vzpomínky malé Anny
150,- Kč
Vilém Plaček – Prajzáci, aneb k osudům Hlučínska
180,- Kč
Vilém Plaček – Prajzáci II
200,- Kč
Moravskoslezský kraj - města, obce (historie, tradice, kultura aj)
350,- Kč
CD Lidové písně z Hlučínska
80,- Kč

Kadeřnictví v Domě služeb již otevřeno
Od měsíce srpna 2008 má kadeřnictví v Domě služeb pronajato p. Kryštof Schwan
Provozní doba:
Pondělí:
uzavřeno
Úterý :
10.00 - 18.00
Středa :
13.00 - 18.00 (pouze stříhání)
Čtvrtek
10.00 - 18.00
Pátek:
10.00 - 18.00
Sobota
na objednávky
Přestávka v provozní dny od 12.00 do 12.30 hod. Objednávky na tel. č. 605 941 214.

Karla Krupová
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Nabízíme práci na pozici: autokarosář, automechanik, autolakýrník
•
•
•

místo výkonu práce - Slezská Ostrava
1směnný provoz, 8hodinové směny
nástup ihned

Požadujeme
•
•
•

samostatnost, spolehlivost, pracovitost
praxe v oboru – znalost problematiky osobních vozidel
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
•
•

zázemí stabilní společnosti
odpovídající platové ohodnocení

Kontakt
•
•

Tel: 739 20 11 21
Email: martin@autofreisler.cz

Jubilanti obce Bohuslavice v srpnu 2008
Ostárková Gertruda
Buhla Leo
Vitásek Milan
Bennková Bernardeta
Fusová Alžběta
Vitásek Josef
Kocurová Jana
Fuss Günter
Ohrzalová Alžběta
Heisig Kurt
Blokša Antonín
Kocurová Terezie
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85 let
80 let
50 let
70 let
86 let
60 let
60 let
75 let
89 let
80 let
50 let
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V měsíci srpnu oslaví významné jubileum 50 let společného
života – zlatou svatbu - manželé Brigita a Josef Halečtí.
Všem jubilantům do dalších let přejeme hojnost Božího požehnání, pevné
zdraví, štěstí a spokojenost v kruhu svých blízkých, manželům Haleckým
pak navíc přejeme ještě mnoho společně prožitých let ve zdraví a
spokojenosti.
Karla Krupová

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST!!!
Už jen do 31.8.2008
Využijte tuto mimořádnou letní akci. Prémie až 1500,- Kč.

Penzijní připojištění
Žádné poplatky! Stačí spořit 100,- Kč a každý měsíc dostanete státní podporu ve
výši 50,- Kč a zúročení v rozmezí od 2-5%! Využijte státní podpory až 150,- Kč
měsíčně! Vhodné pro klienty už od 18-ti let.

Přeúvěrování hypoték
Máte drahou hypotéku a končí Vám fixace úrokové sazby? Přijďte se informovat
o možnosti přeúvěrování úvěrem ze stavebního spoření. Stálá úroková sazba po
celou dobu splácení! Můžete ušetřit desítky tisíc korun!!!
Finanční poradce ČMSS, a.s.
Renáta Pašková
PORADENSKÉ MÍSTO:
Lesní 440, 747 19 Bohuslavice
Domluvte si schůzku na telefonu:
737 750 815
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Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice

Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.hlucinsko.tv
E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:

553 659 075

Tel/Fax/Zázn.:

553 659 064

Úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.

- 12 -

