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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
posledním srpnovým pátkem skon$ily d tem prázdniny. Jejich konec jsme spole$n
oslavili táborákem a velkým oh/ostrojem. Také dosp lým pomalu kon$í období dovolených.
Ur$it jste si dob e odpo$inuli a na$erpali pot ebné síly do dalších m síc*.
D kuji všem, kte í se jakýmkoliv zp*sobem podíleli na p íprav a organizaci
kulturních a spole$enských akcí v období prázdnin i vám, kte í p išli a spole$n se pobavili.
A nebylo jich málo. Jenom škoda, že po$así bylo vrtkavé a odvrátilo v n kolika p ípadech
svou vlídnou tvá . V m síci zá í za$nou p ihlášené tane$ní páry pilovat své tane$ní kroky
v tane$ním kursu. Deset lekcí bude zakon$eno slavnostní kolonou. Obyvatelé ulic Školní,
Petra Bezru$e a Pod kostelem nás všechny zvou na oblíbený, u nás už 4. Strassenfest, který
po ádají v sobotu 13. 9. 2008 se za$átkem v 15.00 hod. Tak jako tradi$n bude p ipraveno
bohaté ob$erstvení s množstvím specialit, atrakce pro d ti a dv živé hudby - p. Bar$ s
Prenglem a hudba p. Weisse. Týden na to, v sobotu 20. a ned li 21. 9. 2008 navštíví naší
obec zástupci družební obce se Závažné Poruby. Srde$n zvu všechny spoluob$any do sálu
kulturního domu v sobotu 20. 9. 2008 v 16.00 hod. na kulturní p edstavení, ve kterém
vystoupí folklórní kroužky ze Závažné Poruby a Štítiny s manžely Dominikovými a domácí
Vlašanky. Od 20.00. hod pak bude pro hosty a všechny naše ob$any tane$ní veselice
s hudbou p. Bar$e a Prengla. Na ob akce je volný vstup. P átelé chrámové hudby jsou zváni
21. 9. 2008 do Kobe ic, kde se v kostele uskute$ní tradi$ní setkání chrámových sbor*
Hlu$ínska. Hned další sobotu 27. 9. 2008 po ádají dobrovolní hasi$i posezení s hudbou.
V souvislosti s návšt vou ze Závažné Poruby si vám dovoluji p etisknout i dva
p ísp vky, které mn velmi oslovily a které jsme p evzali z „Porubských novin.“ Prvním je
úvaha na téma „Dít , rodi$, dosp lý“ od Dr. Soni Barániové, manželky starosty Závažné
Poruby p. Pavla Barániho. Druhým p ísp vkem je báse/ „Modlitba za rodi$ov“ od básníka
Milana Rúfusa, rodáka ze Závažné Poruby.
A ješt na záv r svého p ísp vku musím upozornit zejména naše seniory, aby si dali
pozor na podomní zlod je. Každý týden m*žeme pravideln sledovat v denním tisku i
televizi zprávy o tom, jak pod r*znou záminkou požadují vym nit peníze a pak ukradou
všechno. V minulém týdnu byli i v naší obci a p es všechna dosavadní varování byli
vpušt ni i do domu. Našt stí však se jim jejich zlod jský zám r nepoda il a tentokrát odešli
s prázdnou. Vyzývám vás proto, nepoušt jte nikoho cizího do domu ani pod záminkou, že
vám p inesl peníze. BuJte obez etní. Jen tak ochráníte své peníze a majetek p ed zlod ji.
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Z jednání rady obce Bohuslavice dne 18. 8. 2008
Kontrola usnesení
Výsledky hospoda ení obce za 01-7/2008, návrh rozpo$tového opat ení 3/2008
Dodatek k nájemní smlouv s Opavicí a. s.
Investi$ní výstavba – stavby
o Obecní d*m Bohuslavice, žádost o dotaci, studie proveditelnosti stavby
o Dokon$ení Kilovn , žumpa, vybavení bytu
o KD, vým na oken a zateplení
o Náhrada luxfer* a vým na oken v t locvi$n , osv tlení
o Školní h išt , ochranné sít , projekt osv tlení – vysoká investice, nebude se
realizovat
o D tská h išt , dodáno vybavení prvky pro skateboard,
o Zpracování pasportu kanalizace, $išt ní a prohlídka kanalizace na ul. Polní a
propojení Polní a Bohuslavického potoku, nástup 8. 9. 2008
o M ení rychlosti, nové dopravní zna$ení
o Oprava a rekonstrukce Lu$ní, nástup 8. 9. 2008
o Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, Odbo$ka z Polní
o Projekty - KD, vým na oken a zateplení, zam ení KD
o Projekty - ZŠ a MŠ Bohuslavice, šikmé st echy, vým na oken dve í, a zateplení
fasády
Zahájení projednávání Návrhu zadání Územního plánu obce Kozmice
Prodej parcely 1554/10, výzva, nep íznivé výsledky geodetického zam ení vyúst ní
kanalizace a úrovn Bohuslavického potoka
Zahájení prací geodetického zam ení a projektové dokumentace Komplexních
pozemkových úprav, úprava hranic katastru mezi D. Benešovem a Bohuslavicemi
(pr*b h hranic katastru rybníky)
Pojišt ní zakoupeného hasi$ského automobilu s cisternou
Program 13. jednání obecního zastupitelstva 28. 6. 08 v 18.00 hod v banketce KD
Informace o jednáních SOH,
Centrum pro rodinu a dít , zahájení ve druhé polovin zá í
Vyú$tování provozu výherních automat*
Žádost o dotaci – Charita Hlu$ín, ZO SPCCH Dolní Benešov, Nadace Landek
Ostrava, M sto Krava e, benefi$ní akce pro Rehabilita$ní ústav Chuchelná,
Strassenfest
Vyhodnocení kulturních akcí, plán akcí na nejbližší období

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 28.8. 2008
vzalo na v"domí:
•
Kontrolu usnesení, po které bylo konstatováno, že všechna dosavadní usnesení byla
spln na
•
Informaci o pr*b hu investi$ní výstavby v roce 2008
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Informaci o pr*b hu nabídkového ízení na vypracování projektové dokumentace ZŠ a
MŠ Bohuslavice – zateplení objekt*, vým na oken a dve í a dokon$ení sedlových
st ech a KD - zateplení objektu, vým na oken a dve í
•
Informaci starosty o pr*b hu pln ní strategického plánu obce Bohuslavice
•
Informace starosty o pr*b hu zpracování ÚP obce Bohuslavice – zm na $. IV
•
Informaci starosty o stavu zajišt nosti družební návšt vy delegace ze Závažné Poruby
ve dnech 20. a 21. 9. 2008
•
Informaci starosty o stavu zajišt ní radaru na m ení rychlosti a instalaci nového
dopravního zna$ení
•
Informaci starosty o uzavírkách silnice Rohov - PíšS
•
Informaci starosty o jednání rady obce
schválilo:
14/13
a)
Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 6/2008. Celkové p íjmy za 0106/2008 $inily 8.075.488,36 K . Z*statek z roku 2007 5.881.651,63 K$. Celkové p íjmy za
01-06/2008 v$. z*statku z roku 2007 $inily 13.957.139,99 K . Celkové výdaje za 01-06/2008
$inily 5.920.301,82 K . Pen"žní z;statek k 30. 6. 2008 byl ve výši 8.036.838,17 K z této
$ástky $inil z*statek na b žném ú$tu 1.519.995,67 K na ú$tu za domovní odpad 16.842,50
K a na ú$tu SPOROINVESTU 6.500.000 K bez výhrad
b)
Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 7/2008. Celkové p íjmy za 0107/2008 $inily 10.426.935,63 K . Z*statek z roku 2007 5.881.651,63 K$. Celkové p íjmy za
01-07/2008 v$. z*statku z roku 2007 $inily 16.308.587,15 K . Celkové výdaje za 01-07/2008
$inily 7.773.541,11 K . Pen"žní z;statek k 31. 7. 2008 byl ve výši 8.535.046,04 K z této
$ástky $inil z*statek na b žném ú$tu 1.017.903,54 K na ú$tu za domovní odpad 17.142,50
K a na ú$tu SPOROINVESTU 7.500.000 K bez výhrad
c)
Rozpo$tové opat ení $. 3/2008 bez výhrad
d)
P edložení žádosti o dotaci na stavbu „Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a stavební
úpravy“ z Regionálního opera$ního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast
podpory 4.1 Rozvoj venkova. Realizace projektu je plánovaná v letech 2008 – 2010.
e)
Žádost o vypracování p íslibu na zajišt ní p eklenovacího finan$ního úv ru na stavbu
„Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a stavební úpravy“ ve výši a na$asování, jak je
deklarováno ve finan$ním plánu studie proveditelnosti
f)
Zajišt ní finan$ních prost edk* na spolufinancování a profinancování projektu
„Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a stavební úpravy“, na který bude požadována dotace
z Regionálního opera$ního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory
4.1 Rozvoj venkova. Realizace projektu je plánovaná v letech 2008-2010. Minimáln výše
spolufinancování dle podmínek dota$ního programu je 7,5% celkových zp*sobilých a 100%
nezp*sobilých výdaj* projektu. Na profinancování realizace projektu p ed $erpáním
dota$ních prost edk* budou vy$len ny dostate$né vlastní zdroje obce a zajišt n bankovní
p eklenovací úv r, ve výši a na$asování, jak je deklarováno ve finan$ním plánu studie
proveditelnosti.
g)
Zajišt ní financování provozu projektu „Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a
stavební úpravy“, na který bude požadována dotace z Regionálního opera$ního programu
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Obec má pro tyto
ú$ely vy$len ny v rozpo$tovém výhledu vlastní finan$ní zdroje v dostate$né výši jak je
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deklarováno ve finan$ním plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti
projektu dle podmínek dota$ního programu ROP.
h)
Smlouvu o dílo na zajišt ní technicko – inženýrské $innosti spojené s p ípravou a
realizací staveb Oprava komunikace Lu$ní, Prodloužení ul. Bolatická, Prodloužení ul. Polní
h)
Smlouvu o dílo na provedení opravy ul. Lu$ní dle nabídky fy Strabag a. s.
i)
Za ú$elem vyhodnocení ú$innosti instalovaných retardér* na ul. Polní provedení
dotazníkového šet ení u ob$an* nad 18 let bydlících na ul. Polní. Vypln né dotazníky
vyhodnotí kontrolní výbor.
Ing. Kocián, starosta

Zahájení komplexních pozemkových úprav (KPÚ)
v k.ú. Bohuslavice u Hlu ína
Pozemkový ú ad obdržel dne 18.11.2003 od Obecního ú adu Bohuslavice u Hlu$ína
žádost o pozemkovou úpravu. Obsahem žádosti byla revitalizace koryta potoka Opusta,
pot eba ešit ochranu zastav né $ásti obce Bohuslavice p ed následky p ívalových dešS* a
realizovat další opravy n kterých vybraných lokalit na katastru obce. Pozemkový ú ad toto v
souladu se zákonem $. 139/2002 Sb. posoudil a shledal d*vody, naléhavost a ú$elnost
provedení KPÚ za opodstatn né a dne 13.4.2007 ve ejnou vyhláškou zahájil ízení o
Komplexních pozemkových úpravách
Pozemkovými úpravami (PÚ) se ve ve ejném zájmu prostorov a funk$n
uspo ádávají pozemky, scelují se nebo d lí a zabezpe$uje se jimi p ístupnost a využití
pozemk* a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvo ily podmínky pro racionální
hospoda ení vlastník* p*dy. V t chto souvislostech se k nim uspo ádávají vlastnická práva a
s nimi související v cná b emena. Sou$asn se jimi zajišSují podmínky pro zlepšení
životního prost edí, ochranu a zúrodn ní p*dního fondu, vodní hospodá ství a zvýšení
ekologické stability krajiny.
Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako
nezbytný podklad pro územní plánování.
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Podle zákona $.139/2002 Sb. se mohou na
financování podílet i sami ú$astníci pozemkových úprav, pop ípad i jiné fyzické a
právnické osoby, mají-li na provedení pozemkové úpravy zájem; stát jim m*že poskytnout
subvence nebo dotace podle zvláštních p edpis*.
P edm tem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav
bez ohledu na dosavadní zp*sob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim.
Obvod PÚ je území dot$ené pozemkovými úpravami, které je tvo eno jedním nebo
více celky v jednom katastrálním území. Bude-li to pro obnovu katastrálního operátu t eba,
lze do obvodu PÚ zahrnout i pozemky, u kterých je t eba obnovit pouze soubor geodetických
informací.
V sou$asné dob (Srpen 2008) zhotovitel KPÚ – EKOTOXA s.r.o. zahájil sb r
pot ebných podklad* nutných pro úplné zpracování analýzy skute$ného stavu v obvodu
upravovaného území a zárove/ probíhá zam ení území geodety, které provádí smluvní
partner zhotovitele, geodetická kancelá GEOPORT s.r.o. Po zhodnocení tohoto zam ení se
bude provád t oprava p edb žn ur$eného obvodu upravovaného území s vypracováním
nutných geometrických plán* (GP). Tato etapa prací by mohla být ukon$ena koncem roku
2008.
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Za$átkem roku 2009 bude svoláno úvodní jednání, na které budou písemn pozváni
všichni ú$astníci ízení, tzn. všichni vlastníci pozemk* v obvodu KPÚ. Na úvodní jednání
p icházejí jednotlivý vlastníci poprvé do kontaktu s d ním kolem jejich pozemk*.
Pozemkový ú ad informuje ú$astníky úvodního jednání:
• ú$elu, cíli a principu PÚ
• vysv tlí obvod PÚ
• p edb žném harmonogramu navrhování
• významu PÚ a obnov katastrálního operátu a vyplývajících povinnostech
• informuje o plánu spole$ných za ízení (PSZ), tzn. vytvo ení kostry území: polní
cesty, prvky USES, biokoridory, biocentra, plochy pro stavbu POLDRY.
• upozorní na možnost zavedení opravného koeficientu (rozdíl vým ry skute$n
zam ené a vým ry vedené v katastru nemovitostí).
• projedná a nechá odsouhlasit zp*sob oce/ování pozemk*
• projedná zp*sob ur$ování vzdálenosti (pozemek od usedlosti nebo refer. bodu)
• seznámí ú$astníky se zpracovatelem
• právech a povinnostech geodet* (vstup na pozemky, újma,…)
Vlastníci pozemk* na úvodním jednání:
• zvolí sbor zástupc* a mohou být do n j voleni
• dohodnou se na zp*sobu oce/ování pozemk* a ur$ení vzdálenosti
Z úvodního jednání je veden zápis. Zápis podepsaný a ov ený Pozemkovým ú adem je
zaslán v minimálním rozsahu všem ú$astník*m ízení pozvaným na úvodní jednání.
V druhé polovin r. 2009 prob hne zjišSování pr*b hu hranic na obvodu KPÚ.
Individuáln se projektant s vlastníkem setká p i šet ení hranic obvodu pozemkových úprav.
Za tímto ú$elem stanoví pozemkový ú ad komisi, ve které musí být zástupci obce a
katastrálního ú adu.
Vzhledem k tomu, že komisioneln vyšet ená a stanovená hranice se stává závaznou
nejen pro práce na vlastním projektu KPÚ, ale také p i domapování zastav né $ásti obce,
kterou následn provede mapovací oddíl katastrálního ú adu, m li by se vlastníci ve vlastním
zájmu šet ení hranic obvodu KPÚ zú$astnit. Na d*ležitost tohoto kroku jsou vlastníci, jejichž
pozemky tvo í obvod pozemkové úpravy, p ípadn jsou jejich parcely obvodem d leny,
upozorn ni v pozvánce rozeslané pozemkovým ú adem nejmén týden p edem. Neú$ast
pozvaných není p ekážkou pro zjišSování pr*b hu hranic a využití zjišt ných výsledk*.
Veškerá korespondence je pro pr*kaznost vedena obálkami na doru$enku resp. doru$enku do
vlastních rukou.
P i šet ení hranic katastrálního území nejsou zváni vlastníci jejichž pozemky jsou
slou$eny do
velkých uživatelských celk*, protože hranice mnohdy není v terénu znatelná a je proto
zbyte$né zvát vlastníky tam, kde nemohou k pr*b hu hranice n co nového sd lit. Jestliže se
sou$asným pr*b hem hranic v terénu dot$ení vlastníci pozemk* souhlasí, potvrdí svým
podpisem protokol o výsledku zjišSování pr*b hu hranic. Dojde-li k rozporu v tvrzení
vlastník*, postupuje se podle zvláštního právního p edpisu.
Za$átkem roku 2010 - Nároky vlastník*
Pro každého vlastníka, jež je ú$astníkem ízení, je vypracován soupis nárok* podle ceny,
vým ry a vzdálenosti.
Ing. Uvíra, Pozemkový ú ad Opava
-5-

Zpravodaj obce Bohuslavice

zá í 2008

Nové p edpisy pro idi e
Upozorn"ní idi ;m – profesionál;m: Vým"na osv"d ení profesní zp;sobilosti idi e
Novelou zákona $. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zp*sobilosti
k ízení motorových vozidel vyvstala povinnost idi$*m, kte í jsou držiteli platného
osv d$ení profesní zp*sobilosti idi$e (OPZ[) požádat o jeho vým"nu. Takovou žádost je
idi$ povinen podat do 1. 10. 2008, pokud ovšem platnost osv d$ení nekon$í d íve.
V p ípad podání žádosti po 30. zá í letošního roku nebude možné osv d$ení profesní
zp*sobilosti idi$e vym nit za pr*kaz profesní zp*sobilosti idi$e a idi$ se musí podrobit
novému vstupnímu školení idi$*.
Žádost je nutné podat na p íslušném odboru dopravy obce s rozší enou p*sobnosti
podle trvalého pobytu. K žádosti o vydání pr*kazu profesní zp*sobilosti idi$e je nutno
doložit (krom výše uvedeného OPZ[ nebo jiného dokladu) platný idi$ský pr*kaz,
nepoužitou aktuální dokladovou fotografii o rozm ru 3.5 x 4.5 cm, doklad o ob$anství
$lenského státu EU a trvalý pobyt na území \R (ob$anský pr*kaz) a uhradit správní poplatek
ve výši 200,-K$. Zárove/ upozor/uji, že tiskopis žádosti není ur$en pro vypl/ování mimo
p íslušné pracovišt odboru dopravy, idi$ jej vyplní až p ímo u p epážky pracovišt .
Toto upozorn"ní platí pouze pro ty idi e, kte í ídí motorové vozidlo, k jehož ízení
oprav/uje idi$ské oprávn ní skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a
D1+E. (Pr*kaz profesní zp*sobilosti nelze vydat idi$i, který je držitelem pouze idi$ského
oprávn ní skupiny B).
Povinnost vým"ny se nevztahuje na idi$e
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nep esahuje 45 km . h -1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami \eské republiky, Policií \eské republiky, Celní
správou \eské republiky a zpravodajskými službami \eské republiky,
c) vozidel Hasi$ského záchranného sboru \eské republiky a jednotek dobrovolných hasi$*,
zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných p i zabezpe$ování civilní ochrany a bá/ské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu 6),
f) vozidel používaných p i výcviku podle $ástí t etí a páté tohoto zákona a p i zkouškách
podle $ástí t etí a $tvrté tohoto zákona,
g) vozidel používaných p i p eprav v cí, které idi$ využije p i výkonu své závislé práce
nebo podnikání, pokud ízení není hlavním p edm tem výkonu závislé práce nebo podnikání
idi$e,
h) vozidel používaných pro vlastní pot eby a
i) zem d lských a lesnických traktor*.
Upozorn"ní vlastník;m silni ních vozidel
Od 1. $ervna letošního roku došlo v d*sledku novelizace zákona $. 168/1999 Sb.,
zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla, ke zm"n" v prokazování pojišt"ní
silni$ního vozidla. Od 1.1.2009 bude jediným dokladem o pojišt ní odpov dnosti z provozu
vozidla tzv. „zelená karta“.
-6-
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Do 1. $ervence letošního roku musel idi$ vozidla p edložit p i silni$ní kontrole nebo
p i zaevidování n kterých zm n na vozidle tzv. Doklad o pojišt ní odpov dnosti z provozu
vozidla. Výše uvedená novela zákona tento doklad zrušuje a nahrazuje ho práv „zelenou
kartou“, kterou musel mít dosud idi$ vozidla u sebe pouze p i cest s vozidlem do
zahrani$í. Pro up esn ní dodávám, že Doklad o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla
platí do konce letošního roku a lze jej p edložit (místo zelené karty) p i silni$ní kontrole
p íslušníku Policie \R do 1.1. 2009.
V návaznosti na zm nu n které pojišSovny nevydávají od 1.7. 2008 svým pojišt nc*m
doklad o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla, ale pouze zelenou kartu, která bude od
1.1. 2009 akceptovatelná pouze v originální verzi, kdy údaje budou ádn vypln ny
výpo$etní technikou, strojem $i rukou (tzn.v provedení zelený podklad, $erný oboustranný
tisk – na líci informace o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, $íslo pojistné smlouvy,
pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak vymezení územní platnosti zelené karty formou
uvedení jmen a adres jednotlivých $lenských kancelá í), opat ená razítkem a podpisy
pojistitele, pojistníka a dalších osob, které mohou užívat vozidlo.
Robert Vitásek, M Ú Hlu$ín, ved. odboru dopravy

Vodné
Obecní ú ad v Bohuslavicích oznamuje ob$an*m, že od pond lí 15.9.2008 bude
správce vodovodu pan Erhard Kocur provád t odpisy vodom r* a vybírat v hotovosti
poplatek za odb r vody z obecního vodovodu za uplynulého p*l roku. Cena za odebraný
l m³ je beze zm n a $iní 14,-K$.
Karla Krupová

Sb2r odpadu
Sb r nebezpe$ného a velkoobjemového odpadu se v naší obci se uskute$ní
v sobotu 6. 9. 2008 na prostranství p ed kulturním domem v dob od 8.00 do 13.00 hodin.
V uvedenou dobu budou odebírat tento odpad zam stnanci firmy OZO Ostrava s.r.o. Ob$ané
mohou p ivézt jakýkoliv odpad krom stavební sut a zeleného bioodpadu. Osamoceným
starým ob$an*m nabízí obecní ú ad na základ jejich výzvy odvoz od rodinného domku ke
kulturnímu domu. Sb r nebezpe$ného a velkoobjemového odpadu není ur$en pro firmy a
živnostníky, kte í si musí likvidaci odpadu zajistit u fy OZO Ostrava s.r.o. smluvn .
A k odpadu ješt dv upozorn ní. Od za$átku letošního roku je možno do kontejnér*
na plasty odkládat i krabice od mléka a nápoj*. Obsah kontejnér* je následn t íd n na
t ídi$ce. V dob od 13. 9. 2009 bude každou sobotu od 13.00 do 15.00 otev ena bývalá
skládka, kde budou pracovníci obce odebírat za úplatu zelený odpad.
Mgr. Dominik, místostarosta

Vršky z PET lahví pomáhají postiženým i misijnímu dílu
Oby$ejná plastová láhev kon$í po zkonzumování svého obsahu v tšinou v koši na
odpadky, v lepším p ípad v kontejneru na plasty. Specializované firmy se zabývají dalším
t íd ním a drcením na surovinu, která se využívá k dalšímu zpracování. Do et zce separace
a t íd ní je zapojena i jedna z chrán ných dílen Charity Hrabyn . Vozí$ká i, kte í našli své
uplatn ní v takovéto díln , se v nují t íd ní plastových vršk* z t chto lahví podle barev.
Takto vyt íd né vršky pak putují ke zpracování na granuláž. Získané peníze se d lí na t i
-7-
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díly. \ást prost edk* získají zdravotn postižení lidé, kte í tyto vršky t ídí, $ást jde na režijní
náklady dopravy, pytle a provoz dílny a t etí $ást putuje na aktivity misijních klubek d tí
v okolí p*sobnosti Charity Hrabyn a okolí ve spolupráci s Papežským misijním dílem \eská
republika. Sb rná místa jsou na mnoha místech republiky. Sb rem vršk* z PET lahví se
pomáhá lidem se zdravotním postižením, kte í p i t íd ní najdou smysluplnou $innost.
Zárove/ se pomáhá d tem a d ti skrze misijní klubka ší í myšlenku pomoci misiím mezi
spolužáky a ve spole$nosti a vytvá í se materiální a finan$ní pomoc d tem t etího sv ta.
Kdo má chuS, m*že se zapojit do tohoto dobrého díla. Za$ít m*že hned t eba tím, že
již p íští ví$ko z PET lahve odšroubuje, schová do igelitky a ta až bude plná, se odnese na
jedno ze sb rných míst. Nám jsou takováto sb rná místa nejblíž u paní Kristiny Blokschové
(privat) na ulici Okružní v Bohuslavicích, dále v Automotoklubu invalid* v Opav na ul.
Liptovské 21, v Charit Hraby/, ve farnostech Bolatice a Ostrava-Poruba a Pustkovec.
Kristina Blokschová

ZŠ a MŠ Bohuslavice
Školní rok 2008/2009 v základní škole
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola a mate ská škola Bohuslavice je tvo ena: základní školou, mate skou
školou, školní družinou a školní jídelnou. Celé za ízení má 33 zam stnanc*. V letošním roce
základní školu navšt vuje 188 žák*. Školní družina má 1 odd lení a je zde zapsáno 30 d tí
Ve škole bude p*sobit 14 pedagogických pracovník* – 13 u$itel*, l vychovatelka ŠD. Chod
školy zajišSuje 5 správních zam stnanc* /ekonomka, školník, 3 uklíze$ky/.
Mate skou školu tvo í 3 odd lení se 72 d tmi /1 odd lení v Závad /.
Školní jídelna va í asi pro 470 strávník*.
3. TJÍDNICTVÍ A FUNKCE
1. stupeM
1. t . – p. Monika Valachová
2. t . – Mgr. Zde/ka Birtková
3. t . – Mgr. Lenka Lasáková
4. t . – p. Gabriela Riemerová
5. t . – Mgr. Nikola Jarošová
Výchovná poradkyn : Mgr. Lucie Benková,
Zástupkyn [Š: Mgr. Irena Václavková

2. stupeM
6. t . – sl. Šárka Hulvová
7. t . – Mgr. Zuzana Prokšová
8.t . – Mgr. Andrea Kupková
9. t . – Mgr. Antonín Hampel
Vychovatelka ŠD:p. Jana Suchánková
[editelka ZŠ: Mgr. Dagmar Fojtíková

2. ÚDAJE O POOTECH
Ro .
Celkem
Dívky
Hoši
DojížP.
Nábož.

1.
21
10
11
9
19

2.
15
3
12
8
13

3.
21
11
10
4
21

4.
19
8
11
6
16

5.
25
13
12
8
22

1.-5.
101
45
56
35
91
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6.
20
12
8
5
14

7.
20
11
9
5
15

8.
20
12
8
4
12

9.
27
14
13
6
12

6.-9.
87
49
38
20
53

1.-9.
188
94
94
55
144
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4. UOEBNÍ PLÁN
P edm t

1.stupe/
1. – 5. ro$ník
1. 2. 3. 4.
8 9 8 8
3 3

5.
7
3
1
4

2.stupe/
6. – 9. ro$ník
6. 7. 8.
4 4 4
3 3 3
1 1 1
4 4 4

9.
4
3
1
4

\eský jazyk a liter.
Cizí jazyk
Inf.a kom.technolog.
Matematika a aplik.
5 5 5 4
Prvouka
2 2 3
P írodov da
2 2
Vlastiv da
2 2
Chemie
2 2
Fyzika
2 2 1 2
P írodopis
2 2 2 2
Zem pis
2 2 2 2
D jepis
2 2 2 2
Výchova k ob$anství
1 1 1 1
Výchova ke zdraví
1 1 1 1
Hudební výchova
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova
1 2 1 2 2 2 2 1 1
\lov k a sv t práce
1 1 1 1 2 1 1 1 1
T lesná výchova
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Týdenní dotace
20 22 24 25 26 28 30 31 32
povinných p edm t*
Volitelné p edm ty (žáci volí jeden z nich)
7. 8. 9. t ída
Druhý cizí jazyk, Sportovní výchova
2 hod
8. 9. t ída
Základy administrativy, Konverzace AJ
1 hod
5. TERMÍNY PRÁZDNIN ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009
Období školního vyu$ování za$ne v pond"lí 1. zá í 2008. Vyu$ování bude v prvním pololetí
ukon$eno ve tvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyu$ování v druhém pololetí bude
ukon$eno v úterý 30. ervna 2009.
Podzimní prázdniny p ipadnou na pond"lí 27. íjna a st edu 29. íjna 2008.
Váno ní prázdniny budou zahájeny v pond lí 22. prosince 2008 a skon$í v pátek 2. ledna
2009. Vyu$ování za$ne v pond"lí 5. ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny p ipadnou na pátek 30. ledna 2009.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny v termínu 9. 2. –
15. 2. 2009
Velikono ní prázdniny p ipadnou na tvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009.
Hlavní prázdniny budou trvat od st edy 1. ervence do pond"lí 31. srpna 2009.
Období školního vyu$ování ve školním roce 2009/2010 za ne v úterý 1. zá í 2009
Mgr Fojtíková, editelka ZŠ a MŠ
-9-
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Die;a, rodi , dospelý
To sú pod`a teórie transak$nej analýzy tri strany nášho vnútorného JA, ktoré fungujú
v dvoch podobách:
- vo vnútri každého z nás
- vo vzSahoch medzi `uJmi navzájom
Náš smiech, náš pla$, naša spontánnosS, to je to DIEaA v nás. To $o smieme,
nesmieme, ako sa správame v ur$itých situáciách, to nás nau$il rodi$.
KeJ sa staneme dospelými, o$akává sa od nás aj dospelé vnímanie, myslenie,
rozhodovanie. O$akává sa, že si ako po$íta$ vyberieme to správne, najmä racionálne
správne, ktoré je pre tú, $i onú situáciu vhodné.
Ko`kí z nás to dokážu? Ko`kí zlyhávajú a tam, kde treba uplatniS rozum, pod`ahnú
emóciam, ve`akrát negatívnym a ešt tým aj infikujú svoje okolie.
Tak ako v iných oblastiach, aj tu platí cit pre mieru. Ko`ko citu, ko`ko rozumu, ko`ko
aktualizácií rodi$ovských rád dokážeme spracovaS.
KeJ hovoríme o škole, prevážne máme na mysli známky, prospech, vedomosti.
Len málo u$ite`ov, rodi$ov, priate`ov škôl si uvedomuje, že tato optika už je prežitá.
VeJ hlávnym cie`om sú$asnej školy je nau$iS dieSa žiS medzi `uJmi tak, aby sa medzi nimi
cítilo dobre.
Toto je ove`a náro$nejší cie` ako obvyklé u$ebné štandardy. Vyžaduje si to totiž, aby
u$ite` aj sám seba vnímal a pozoroval z h`adísk svojich (a aj žiakových) osobnostných
vlatností. Je to úloha na celý život.
Pri príležítosti za$iatku školského roku uctievajme tých, ktorí nás ako `udí, nielen ako
žiakov, posunujú k vyššej kvalite. K tomu, že si uvedomujeme nielen svoje známky na
vysved$ení, ale aj pomyslenú známku zo vzSahov k `uJom okolo nás. K tomu, že možno
máme ambície približovaS sa k vytúženej VÝBORNEJ.
Dr. So/a Barániová
Závažná Poruba

Organizace v obci
Spolek zahrádká =
Spolek zahrádká * d kuje touto cestou sponzor*m za poskytnuté dary do v cné
tomboly zahrádká ské slavnosti a spoluob$an*m za jejich ú$ast na této slavnosti.
Anna Režná, p edsedkyn spolku

Sbor dobrovolných hasi =
zve všechny ob$any v sobotu dne 27.9.2008 od 17.00 hodin do areálu hasi$ské
zbrojnice, kde se uskute$ní druhé posezení u hudby. K ob$erstvení budou p ipraveny
opékané makrely, bramborové placky, cigáro a samoz ejm alkoholické a nealkoholické
nápoje. Na hojnou ú$ast se t ší hasi$i.
Robert Lasák, starosta SDH

SK Bohuslavice
„A“ mužstvo
P ed zahájením nové fotbalové sezóny se uskute$nila na našem h išti sportovní
slavnost, na které byl sehrán turnaj mini žák* za ú$asti mužstev Opavy, Karviné, Hlu$ína a
domácích, kde se vít zem stalo mužstva Hlu$ína. V dalším pr*b hu odpoledne bylo sehráno
- 10 -
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p átelské utkání mezi „A“ mužstvy Bohuslavic a Bolatic a následn prob hlo vylosování
v cné tomboly.
D kuji všem ob$an*m, kte í se zú$astnili této slavnosti a tímto také vyjád ili podporu
našemu SK. Zárove/ bych cht l pod kovat firm pana Jana Hrušky, která v novala v cné
ceny pro turnaj mini žák* a všem dalším sponzor*m za ceny, které v novali do naší
tomboly.
Po této slavnosti, byla v následujícím týdnu 9.8.2008 pro naše „A“ mužstvo zahájena
nová fotbalová sezóna 2008/009. Po jarním sestupu z divize jsme zahájili v krajském
p eboru, v novém složení mužstva a pod novým trenérským vedením prvním zápasem v
\eském T šín . Po matném výkonu jsme výrazn prohráli 5:1, když naší jedinou branku
vsítil Tomáš Kretek.
V dalším zápase jsme na domácím h išti p ivítali mužstvo Jakub$ovic, se kterým jsme
se rozešli smírn 2:2, kdy po zlepšeném výkonu a pro diváka v pohledném zápase jsme
neudrželi vedení 2:1 a v samotném záv ru inkasovali na kone$ných 2:2. Naše ob branky
op t vst elil Tomáš Kretek.
Následn jsme sehráli v po adí t etí utkání na h išti v Pet kovicích proti domácímu
týmu, ve kterém jsme nesta$ili na soupe e a v samotném záv ru už v nastaveném $ase jsme
inkasovali gól,který znamenal naši porážku 3:2, když naše ob branky vsítil op t Tomáš
Kretek.
V zatím posledním podzimním utkání, které jsme sehráli na domácím h išti proti
mužstvu Old išova se nám op t nepovedlo zvít zit a po nevýrazném výkonu jsme odešli
poraženi 1:2, když naší branku zaznamenal Schüler.
Jak vidíte našemu „A“ mužstvu se zatím výsledkov ani hern neda í. \áste$n je to
tím, že hrajeme v novém složení, n kte í hrá$i jsou zran ní další nastoupili po delší
p estávce zavin né zran ním a taktéž se nepovedlo vhodn a kvalitn doplnit mužstvo za
hrá$e, kte í odešli z týmu po ukon$ené minulé sezón .
Všichni však doufáme, že se úsp šné výsledky dostaví a Vás diváky žádáme, aby jste
p išli fandit našemu mužstvu i v dalších zápasech.
Arnošt Štefek – tajemník SK Bohuslavice
„B“ mužstvo
„B“ mužstvo sehrálo v srpnu již t i utkání III.t ídy okresní sout že.
V prvním st etnutí sezóny p ivítalo „B“ mužstvo na domácí p*d rezervní tým ze
Št pánkovic, který si z Bohuslavic odvezl 3 body za vít zství 0:1.
V druhém zápase zajížd lo „B“ mužstvo k tradi$nímu derby do Bolatic, kde se utkalo
s místním „B“ týmem. Po první p*li, kterou domácí vyhráli 1:0, se naši hrá$i prosadili hned
zkraje druhého polo$asu a dv ma slepeným brankami oto$ili skóre na svou stranu. V 70.
minut p idali ješt t etí branku. Soupe sice ješt stihl korigovat na jednobrankový rozdíl,
ale po vst elení naší $tvrté branky bylo utkání rozhodnuto a 3 body putovaly do Bohuslavic.
Tento zisk z h išt soupe e cht lo „B“ mužstvo potvrdit v zápase p ed domácími
diváky, když soupe em jim byl tým Chlebi$ova „B“. Naši vtrhli do utkání jako uragán a již
v 16. minut vedli 3:0. Poté se ovšem hosté vzchopili a korigovali jednou brankou na 3:1.
Do druhého polo$asu nastupovali domácí s dvoubrankovým náskokem a s cílem již
neinkasovat a dohrát zápas v klidu. To se jim poda ilo a navíc ješt t sn p ed koncem
p idali pojistku v podob $tvrté branky v hostující síti.
- 11 -
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„B“ mužstvo je po 3 odehraných kolech s 6 body na 3. míst okresní sout že III.
t ídy.
Výsledky
SK Bohuslavice „B“ – TJ Sokol Št"pánkovice „B“ 0:1 (0:0)
FK Bolatice „B“ – SK Bohuslavice „B“
2:4 (1:0)
branky: 47.,70. Ji í Blokša, 49. Tomáš Chlop$ík, 81. Daniel Buhla.
SK Bohuslavice „B“ – SK Viktorie CHlebi ov
4:1 (3:1)
branky: 1. Tomáš Chlop$ík, 5. Ji í Kocián z penalty, 16. Tomáš Hruška, 88. Zden k Blahuta.
Dorost
Dorostenci odehráli stejn jako „B“ mužstvo t i utkání okresní sout že dorostenc*.
V prvním st etnutí sezóny se p edstavili na domácí p*d proti B lé. Svého soupe e
b hem první p*lhodiny doslova válcovali, ale bohužel z velkého tlaku a množství šancí
vyprodukovali pouze jediný gól. Do druhého polo$asu se hosté vzpamatovali a zápas t emi
brankami oto$ili. Naši dorostenci však nesložili zbran a neuv itelným záv rem vybojovali
cenný bod za remízu. Nejprve se minutu do skon$ení normální hrací doby prosadil po centru
hlavi$kou Daniel Korbel a v t etí minut nastavení za ídil z penalty remízu Lukáš Pisko .
Ve druhém utkání dorostenci zajížd li do Darkovi$ek. Sice m li naši hrá$i dost
brankových p íležitostí, ale zápas rozhodla nenápadná st ela a te$ obránce domácí mužstva,
na kterou již nedokázal branká zareagovat. Dorostenci si tedy po výh e 0:1 odvezli 3 body.
Následn se dorostenci utkali v derby s dorostenci Píšt . Bohužel po velkých chybách
prohrávali po prvním polo$ase již 0:3. Ve druhé $ásti hry sta$ili v poslední minut pouze
zkorigovat na kone$ných 1:3.
Dorostenci jsou po 3 odehraných kolech s 4 body na 6. míst okresní sout že.
Výsledky
SK Bohuslavice – TJ Sokol B"lá
3:3 (1:0)
branky: 20. Vojt ch Janoš z penalty, 89. Daniel Korbel, 93. Lukáš Pisko z penalty.
FK Darkovi ky – SK Bohuslavice
0:1 (0:1)
branka: 26. Petr Dominik.
SK Bohuslavice – TJ Slavia PíšU
1:3 (0:3)
branka: 89. Lukáš Novák.
Žák;m za$íná podzimní $ást sezóny až v zá í.
Mini žáci sehráli v srpnu pouze jedno utkání. Ve $tvrtek 28.8 zavítali do Št pánkovic,
kde prohráli s místními mini žáky 4:1.
Výsledky
TJ Sokol Št"pánkovice - SK Bohuslavice
4:1
Aktuální výsledky utkání všech mužstev SK Bohuslavice sledujte v aktualitách na
obecních webových stránkách http://www.bohuslaviceuhlucina.cz, kde pod odkazem Sport
v menu najdete i rozpis utkání se všemi výsledky dosud odehraných utkání jednotlivých
mužstev klubu.
Ji í Kocián
- 12 -
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Jádky z ledního hokeje
Hokejist*m Bohuslavic za$ala již šestá sezóna AHL – Amatérské hokejové ligy. Po$et
ú$astník* je letos op t rozrostl o jedno mužstvo: HC Kozmice. Celkový po$et mužstev
startujících v této sezón je 13.
V srpnu odehráli Buldoci Bohuslavice první utkání sezóny, a to hned derby
s Bolaticemi. Zápas nakonec vyhráli Bolati$tí 6:3.
Výsledek:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
Branky: Dalibor Foldyna 2, Tomáš Dominik.

3:6

Utkání HC Buldoci Bohuslavice v zá í:
Út 9.9.2008
18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
Út 16.9.2008 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice
Út 23.9.2008 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
So 4.10.2008 13:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování sout že
a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umíst ny na webových
stránkách obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport.
Ji í Kocián

Kultura
Tane$ní pro partnerské páry
Obec Bohuslavice uspo ádá v podzimních m sících letošního roku tane$ní pro partnerské
páry. Na ja e se p ihlásilo 41 tane$ních pár* z Bohuslavic a blízkého okolí. N kte í tane$níci
se v pr*b hu roku odhlásili, ale p esto z*stává více než t icet dvojic. První lekce se uskute$ní
ve st edu 10. 9. 2008 v 19,30 v sále kulturního domu v Bohuslavicích a bude pokra$ovat
dalšími devíti ve$ery. Na záv r kurzu se bude konat tradi$ní kolona, která se uskute$ní
v pátek 19. listopadu.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta
Náboženský život (6.)
Tento m síc slavíme dva $eské sv tce pocházející z knížecího rodu P emyslovc*.
P íbuzenský vztah babi$ky a vnuka nám dává nahlédnout do prvních let k esSanství
v \echách.
Ludmila se narodila kolem roku 860 a pocházela ze slovanského kmene Pšovan*
obývajících $ást úrodného Polabí okolo M lníka. Za manžela ji vybrali $eského knížete
Bo ivoje z rodu P emyslovc*. Bo ivoj p ijal k esSanství a p i pobytu na Morav byl pok t n
na Velehrad snad samotným biskupem Metod jem. P i návratu do \ech vzal sebou n kolik
- 13 -

Zpravodaj obce Bohuslavice

zá í 2008

slovanských kn ží, aby ší ili k esSanskou víru slovanským jazykem i v \echách. Od t ch
byla pok t na i kn žna Ludmila.
Tato horlivá k esSanka vychovávala své vnuky Václava a Boleslava po smrti jejich
otce, knížete Vratislava I. Matka t chto d tí byla Drahomíra, která byla pov ena vládou
v zemi. Mezi ob ma ženami došlo k neshodám, spíše politickým než náboženským
(k esSanství a pohanství), jak se n kdy uvádí. Ludmila ustoupila a odst hovala se na své
vdovské sídlo Tetín u Berouna, kde byla najatými vrahy Drahomí iny družiny zardoušena
vlastním závojem v noci z 15. na 16.zá í 921.
Její výchova m la velký vliv na vnuka Václava, který jako starší m l p evzít vládu.
Byl vzd lán ve slovanském písmu a pozd ji poslán k dalšímu vzd lání do latinské školy
v Bud$i. Tam získal vzd lání i v e$tin .
Po dosažení 18 let p evzal od své matky vládu nad $eským knížectvím. Svou matku
vypudil ze zem a nechal p enést ostatky Ludmily z Tetína do Prahy do práv dokon$eného
kostela sv. Ji í na Hrad . P esto, že byl Václav p íliš mlád, vládl moud e a prozírav . Aby
zachoval mír se svými sousedy Bavory a Sasy, uvolil se platit p t set h iven st íbra a 120
vol* saskému knížeti Jind ichu I. Ptá$níkovi, který již v té dob za$al sjednocovat N mecko
ve velkou íši. Tento poplatek \eši platili již d íve a byl v té dob b žnou zárukou pro
udržení míru. Bavorský vévoda Arnulf a Jind ich I. platili obdobný poplatek MaJar*m, kte í
od jihovýchodu ohrožovali st ední Evropu. Proti politice Václava se postavil jeho bratr
Boleslav s n kterými stejn smýšlejícími odp*rci.
Boleslav si pozval Václava na oslavy svátku sv. Kosmy a Damiána, kterým byl
zasv cen kostel ve Staré Boleslavi. Když po oslav druhého dne šel Václav na ranní mši, byl
p epaden p ed chrámem bratrem Boleslavem. Tomu se Václav ubránil, ale tlup ozbrojenc*,
kterou si Boleslav p izval na pomoc, se již ubránit nedokázal a tak byl p ed dve mi kostela
28. zá í 929 zabit. Matka Drahomíra jej dala v tomto kostele poh bít.
Na míst vraždy se pak d ly podivné v ci. Po t i dny prolitá krev nevsákla ani se
nedala smýt. Drahomíra pak prchla ze zem a Boleslav se vrátil do Prahy, kde se ujal vlády
nad \eským knížectvím.
Hned po zavražd ní byl Václav uctíván jako mu$edník a patron zem . Boleslav brzo
litoval svého $inu a po t ech letech dal otev ít hrobku svého bratra. S p ekvapením shledal,
že t lo Václava je neporušené a všechny rány, krom té, kterou zp*sobil on sám, jsou
zaceleny. Dal t lo p evést do Prahy a uložit do kaple na hrad . Od smrti Ludmily a Václava
je $eské knížectví za$len no do spole$enství k esSanských národ* Evropy. Brzy po smrti byl
Václav zapsán do seznamu svatých ezenské diecéze.
Na p elomu 10. a 11. století se razí mince s obrazem sv. Václava a o n co pozd ji se
jeho podobizna objevuje i na pe$eti. Svatý Václav se stává hlavním patronem $eské zem a
$eského národa. Jsou mu zasv covány kostely a kaple. V hlas $eského patrona se ší í rychle
Evropou a brzy je uctíván jako svatý i v [íme, Sasku, Rusku a na Balkán . Ve 13. století
vznikl svatováclavský chorál, který se zpívá dodnes a snad si jej zazpíváme v kostele i my
28.zá í.
Svatému Václavu je zasv cena Katedrála v Olomouci, nejstarší kostel v Ostrav , ale
t eba také kostel hned za hranicemi v polských Krzanovicích.
Se sv. Václavem bylo a je spojováno vše, co je d*ležité v život národa. Stal se
symbolem $eského státu a $eského národa.
Leo Dominik, kroniká
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Modlitba za rodi ov
Pane, ktorý si na nebi,
Zachovaj všetkým deSom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deSom otecka
Na každý de/,
Nie iba v$era.
Bez otecka je ove$ka
Zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
VeJ dve ruky od Teby máme.
Dve rú$ky deSom stvoril Boh:
Pre ocka jednu,
Druhú mame.
Milan Rúfus, Závažná Poruba

Inzerce:
Pronájmu byt 1+1 v penzionu „U kostela“. Bližší informace na tel. . 602753836.
Obec Bohuslavice nabízí ob$an*m ke koupi následující knížky o život na Hlu$ínsku:
Anna Malchárková - Kamenný sv dek
100,- K$
Lidie Rumanová - Kuty-Krava e a inše hlupoty
130,- K$
Anna Hamplová - Vzpomínky malé Anny
150,- K$
Vilém Pla$ek – Prajzáci, aneb k osud*m Hlu$ínska
180,- K$
Vilém Pla$ek – Prajzáci II
200,- K$
Moravskoslezský kraj - m sta, obce (historie, tradice, kultura aj)
350,- K$
CD Lidové písn z Hlu$ínska
80,- K$
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Jubilanti obce Bohuslavice v zá í 2008
Birtková Alena
70 let
Lišková Marie
60 let
Moslerová Magdalena
50 let
Mašík Josef
60 let
Krupa Jan
50 let
Mokrá Ludvína
60 let
Benková Marie
83 let
Heisigová Anna
60 let
Dominik Alois
75let
V m"síci zá í oslaví významné životní jubileum - zlatou svatbu, 50 let
spole ného života - manželé Milada a Rudolf Ostárkovi.
Všem jubilant;m do dalších let p ejeme hojnost Božího požehnání, pevné
zdraví, št"stí a spokojenost v kruhu svých blízkých, manžel;m Ostárkovým
pak navíc p ejeme ve zdraví a spokojenosti prožitá další spole ná léta.
Karla Krupová

Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad 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

Ú ední hodiny:

Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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