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Vážení spoluobčané,
do posledního jarního měsíce vstupujeme s
nadějí na návrat k „normálnímu životu“.
V květnu se zrušila velká část omezení. Věřme,
že podmínky dovolí, aby rozvolňování
pokračovalo dále. Měli bychom se dočkat
otevření hranic do většiny sousedních států, což
přivítají všichni, kteří si plánovali dovolenou
v zahraničí. Od prvního června se obnovila
činnost Senior Taxi a opět začneme navštěvovat
jubilanty. Koncem června bude také ukončen
letošní „podivný“ školní rok. Přeji zejména žáků
devátých tříd, ať se splní jejich volba pro další
pokračování studia.
V červnu by měla být dodána hasičům nová
cisterna Scania. Budou zahájeny práce na
opravě polní cesty do Bolatic od konce obce k
hranici
katastru.
Budeme
pokračovat
v revitalizaci „Vápenky“ a některá dětská hřiště
se doplní Workoutovými prvky.

Uskuteční se také některé sportovní a kulturní
akce. Již poslední květnovou sobotu pořádali
hasiči opékání makrel u hasičské zbrojnice.
Příznivci fotbalu se mohou těšit na přátelská
utkání s mužstvy z okolních obcí. Farnost pořádá
další „Noc kostelů“.
Věřme v lepší budoucnost a přejme si zdraví do
nastávajícího léta.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Události měsíce června 2020
SK Bohuslavice - v měsíci červnu se odehrají tato přátelská utkání:
Neděle 7. 6. 2020 v 17.00 hod. SK Bohuslavice – Spartak Chuchelná
Neděle 14. 6. 2020 v 16.30 hod. SK Bohuslavice – Sokol Závada
12.6.2020

Noc kostelů

Kostel

Farnost Bohuslavice

Události měsíce června 2020 – ZRUŠENO
5.6.2020

Dětský den

ZŠ Bohuslavice

ZŠ a MŠ Bohuslavice

6.6.2020

Farní zahrada

Okolí fary

Farnost Bohuslavice

21.6.2020

SDH slavnost

SK Bohuslavice

SDH Bohuslavice
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Z 20. zasedání rady obce Bohuslavice dne 13. 5. 2020
Rada obce Bohuslavice
Vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Aktuální informace k ohrožení koronavirem.
Činnost za uplynulý měsíc. Dokončení opravy plotu u MŠ instalací brány a furtky. Zahájení
revitalizace Vápenky. Doplnění dopravního značení. Drcení betonu. Provedení hydrogeologického
průzkumu u kulturního domu.
Nabídku nového vysokorychlostního internetového připojení od firmy SAO.
Hospodaření obce za I - IV/2020. Výběr daní za I - IV. 2020. Odhad dopadu COVID 19 na daňové
příjmy. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020.
Aktuální stav prací na opravě budovy obecního dvora.
Doplnění studie Náves a okolí kulturního domu Bohuslavice.
Rekonstrukci pavilonu MŠ, aktuální informace.
Aktuální informace a převod pozemku z ÚZSVM.
Informace o prodeji obecních pozemků p. č. 1554/10.
Částečné zahájení výuky v ZŠ od 25. 5. 2020.
Výsledek zápisu dětí do základní školy a mateřské školy na školní rok 2020/2021.
Schválila:
Otevření MŠ od 25. 5. 2020 dle pokynů MŠMT.
Obnovení činnosti Senior taxi od 1. 6. 2020.
Obnovení pronájmu obecních prostor a půjčování obecního majetku.
Program 10. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Žádost o prominutí nájmu kadeřnictví, manikúra a pedikúra a snížení nájmu v květinářství.
Cenovou nabídka a smlouvu o dílo na rekonstrukci oddělení MŠ.
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci podkroví MŠ.
Podání žádosti o dotaci na nákup kompostérů a štěpkovače.
Cenovou nabídka na opravu havárie potoka na ulici Družstevní.
Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

V Bohuslavicích 13. 5. 2020

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 21. 5. 2020 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Jan Manusch a Vlastimil Vitásek, konstatuje,
že na dnešním 10. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 14 členů obecního zastupitelstva.
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Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Radek Kotzur, Prof. RNDr. Radek Kučera Ph. D.,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluven: Petr Kubík
Zapisovatelky: Karla Krupová a Kateřina Staňková
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 10/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Vlastimila Vitáska a Jana Manusche členy návrhové komise a Radka
Kotzura a Prof. RNDr. Radka Kučeru Ph. D. ověřovateli zápisu.
usnesením č. 10/1 b) schválilo:
Program 10. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 10/1 c) schválilo:
Závěrečný účet a účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2019 bez výhrad.
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2019 a výsledek auditu obce
Bohuslavice za rok 2019 provedený firmou Moravskoslezský audit s.r.o.
usnesením č. 10/1 d) schválilo:
Hospodaření obce za období I. – IV. 2020. Celkové příjmy za 01-04/2020 činily 13 020 038,58 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 9 682,05 Kč, zůstatek z roku 2020 ve výši
19 481 909,13 Kč. Celkové příjmy včetně financování za 01-4/2020 činily 32 511 629,76 Kč.
Celkové výdaje za 01-04/2020 činily 8 635 883,91 Kč. Peněžní zůstatek k 30. 4. 2020 byl ve výši
23 875 745,85 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 15 307 108,62 Kč a na účtu u ČNB
8 568 637,23 Kč.
usnesením č. 10/1 e) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 2/2020 bez výhrad.
usnesením č. 10/1 f) schválilo:
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice a Ing.
Jindřichem Kozákem, Poštovní 124, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 10/1 g) schválilo:
Úpravu financování investičních akcí obce Bohuslavice v roce 2020 dle přílohy.
usnesením č. 10/1 h) schválilo:
Smlouvu č. 1/2020 o udělení souhlasu k provedení stavby „Realizace HPC 4 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína“ uzavřená ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: Česká
republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka
Opava, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774, Husinecká 10240/11a, 130 00 Praha 3 zastoupenou dle
organizačního řádu Státního pozemkového úřadu vedoucím pobočky Ing. Zdeňkem Šiškou a obcí
Bohuslavice, IČO: 00299839, Poštovní 119, 74719 Bohuslavice, zastoupenou starostou Mgr.
Pavlem Dominikem.
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usnesením č. 10/1 i) schválilo:
Kupní smlouvu č. 5/2020 mezi Obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem 747
19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem
(prodávající) a Evou Černínovou a Janem Černínem, Francouzská 1100/52, 708 00 Ostrava
(kupující).
usnesením č. 10/1 j) schválilo:
Kupní smlouvu č. 2/2020 mezi Obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem 747
19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem
(prodávající) a Ing. Petrem Kubicou, Smetanova 16, 747 31 Velké Hoštice a Mgr. Lucii Kubicovou,
Tylova 412, 747 31 Velké Hoštice (kupující).
usnesením č. 10/1 k) schválilo:
Zařazení obce Bohuslavice do území působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z. s. na
programové období 2021 – 2027.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 21/2 b)Informace o opatřeních obce v souvislostí s pandemii COVID – 19.
č. 21/2 c) Informaci o příjmu daní v roce za období I. – IV. 2020 a předpokládaném poklesu příjmů
v souvislostí s pandemii COVID – 19.
č. 21/2 d)Aktuální informace o majetku, investicích a opravách. Žádost o prodloužení termínu
dodání CAS. Revitalizace Vápenky. Oprava havárie břehů potoka na ulici Družstevní.
Práce v obecním dvoře. Aktualizace studie a hydrogeologický průzkum návsi a okolí
kulturního domu. Průběh rekonstrukce v ZŠ a MŠ a dotační možnosti. Žádost o dotaci na
nákup kompostérů. Zahájení prací na polní cestě Bolatická.
č. 21/2 e) Aktuální informace o změně č. 1 územního plánu Bohuslavice.
č. 21/2 f) Záměr koupit pozemky na ulici Západní.
č. 21/2 g)Zpracování darovací smlouvy na základě smlouvy o smlouvě budoucí mezi manžely
Ďurinovými a obcí Bohuslavice.
č. 21/2 h)Stav jednání o koupi pozemku p. č. 578/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 21/2 i) Informace o pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
č. 21/2 j) Další informace z posledních jednání rady obce.
č. 21/2 k)Schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019.
č. 21/2 l) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí
mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2019 a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019.
Ověřovatelé usnesení:
Radek Kotzur v. r.

Prof. RNDr. Radek Kučera Ph. D v. r.

Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 21. 5. 2020
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Další informace
Vodovod a kanalizace
V následujícím příspěvku bych se rád vyjádřil k problematice vodovodu, kanalizace a vody obecně.
Od měsíce května došlo ke změně DPH a zvýšení ceny vodného a poplatku za odvádění odpadních
vod (stočné). V následující tabulce uvidíte přehledně pohyb cen:
Období
Vodné

do 3. 4. 2020 DPH 15% od 1. 5. 2020 DPH 10% Rozdíl
15,- Kč
17,- Kč
2,- Kč

Stočné

4,- Kč

6,- Kč

2,- Kč

Celkem

19,- Kč

23,- Kč

4,- Kč

Celkem s DPH

21,85 Kč

25,30 Kč

3,45 Kč

Vrty, kterými jsou Bohuslavice a Bolatice zásobovány vodou se nachází kousek od bývalé Benkovy
pískovny na katastru Bohuslavic. Samotné pozemky jsou majetkem Obce Bolatice, která také vrty
spravuje. Obec Bohuslavice hradí obci Bolatice poplatek za odběr podzemní vody ve výši 2,- Kč/1
m3 (ten je převeden státu) a provozní náklady (údržba, opravy, elektřina – 115 tis Kč, mzdové
náklady, odpisy majetku). V roce 2019 obec Bohuslavice odebrala 68 tis. m3 vody (rok 2018 71 tis.
m3). Z toho spotřebovaly domácnosti 58 tis. m3, firmy a zemědělci 3 tis. m3, zbytek je voda
spotřebovaná obcí.
Samostatným a často diskutovaným tématem jsou bazény. Dal jsem si tu práci a podle ortofotomapy
spočítal bazény v obci, dostal jsem se k číslu 120 až 130. Budeme-li počítat průměr 8 m3, dostaneme
se na hodnotu cca 1000 m3. Je zcela samozřejmé, že je třeba s vodou šetřit. Z čísel je ale zřejmé, že
samotná spotřeba vody na napouštění bazénů je zanedbatelná. Většina občanů ji vypouští po sezoně
na zahrady nebo ji nechává na další rok.
V měsíci červnu obdržíte do poštovních schránek platební kalendář – zálohovou fakturu na platbu
vodného a stočného na období 05-12/2020.
V letošním roce obec Bohuslavice zahájí výměnu vodoměrů. Předpokládáme vyměnit cca 100 ks
nejstarších vodoměrů a provede kontrolu ventilů vodovodních přípojek. V následujících letech se
bude pokračovat ve výměně podle stáří vodoměrů.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Omezení investičních akcí
Koronavirová krize se začíná bohužel velmi citelně projevovat na poklesu daňových příjmů obce,
které jsou ještě prohlubovány drastickými opatřeními vlády vůči obcím. Po již schváleném snížení
inkasa sdílených daní mezi státem a samosprávami o 12,5 mld. Kč se připravuje další krok, kdy by
obce měly být kráceny o dalších 7,5 mld Kč. Celkem tedy stát vezme obcím v republice 20 mld. Kč.
Naše obec tak může přijít o 3 – 5 mil Kč. Z důvodu poklesu příjmů z daní projednalo zastupitelstvo
obce plán investic na rok 2020 a přehodnotilo ho. Zcela jistě se neuskuteční oprava břehů potoka a
výstavba nového mostku přes potok. Dále se odloží oprava kanalizace na ulici Bolatické. U dalších
akcí se bude postupovat podle aktuální situace. Jenom díky rezervě z minulého roku můžeme
pokračovat v opravě obecního dvora a naprosto nezbytné rekonstrukci mateřské školy.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Sdělení občanům
Oznamujeme občanům, že od 25. 5. 2020 má obecní úřad úřední hodiny jako obvykle. Je však
potřeba dodržovat hygienická nařízení – tedy vstup do prostor obecního domu se zakrytými ústy a
nosem a po desinfekci rukou. K vyřizování záležitostí se již není třeba předem objednávat.
Držitelům psů, kteří doposud neuhradili místní poplatek ze psů pro letošní rok, sdělujeme, že mohou
tento poplatek uhradit v hotovosti na obecním úřadě. Členům mysliveckého spolku oznamujeme, že
mohou požádat obecní úřad o osvobození od místního poplatku ze psů, pokud chovají psa jako
lovecky upotřebitelného. Je však nutné, aby se dostavili na obecní úřad a předložili doklad o původu
psa a doklad o vykonaných zkouškách psa. Na obecním úřadě pak vypíšou oznámení o osvobození
od místního poplatku ze psů.
V hotovosti je možno hradit i poplatek za pronájem hrobového místa a vodné + stočné.
Od 1. 6. 2020 je obnoven provoz služby SENIOR TAXI za dodržení hygienických podmínek
(rouška, desinfekce rukou).
Návštěvy jubilantů
Oznamujeme občanům, že od měsíce července budou obnoveny návštěvy jubilantů, v případě, že si
návštěvu nepřejete, prosíme o nahlášení na obecní úřad. Děkujeme.
Pojízdná rychločistírna peří
Ve dnech 2. 6. až 11. 6. 2020 bude nabízet své služby v Bohuslavicích u kulturního domu pojízdná
rychločistírna peří, otevřena v době od 9.00 do 16.00 hodin (přestávka 12.00 – 13.00 hodin).
Sobota, neděle, pondělí zavřeno. Firma šije ze své sypkoviny a Vašeho peří deky a polštáře.
Odvoz-dovoz dle dohody. Telefon 736 646 045.

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Po dlouhé době opět ve škole…
25. 5. se otevřely dveře školy pro žáky 1. stupně, kteří mají od tohoto data dobrovolnou školní
docházku. I když je organizace při dodržení všech bezpečnostních a hygienických pokynů MŠMT
dost náročná, věříme, že jsme vše smysluplně zvládli a umožnili tak docházku alespoň některým
žákům.
Výuka probíhá v dopoledním bloku. Aby také žáci doma mohli sledovat a učit se společně s dětmi
ve škole, pořídili jsme do tříd technické vybavení pro online přenos vyučování. Přes některé menší
technické problémy se daří v přímém přenosu dětem doma vyučování zprostředkovat a zajistit tak
komunikaci učitele se všemi žáky.
Někteří využili také odpolední zájmový blok, který by měl alespoň částečně nahradit družinu.
Nejedná se však o běžný provoz družiny, činnost je přizpůsobena počtu dětí a hygienickým
požadavkům. Pokud je to možné, pohybují se děti venku v přírodě.
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V červnu proběhnou podle pokynů vyučujících konzultační hodiny pro žáky 2. stupně. Více
informací obdrží žáci a rodiče prostřednictvím emailu.
Současně jsme otevřeli školku a děti si mohou opět spokojeně hrát a vzdělávat se společně ve
třídách s p. učitelkami.
Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem rodičům za trpělivost a odvahu, se kterou byli nuceni se
nenadále postavit do role učitele a zvládat s dětmi doma výuku za ne vždy vyhovujících podmínek.
Zároveň věřím, že si mnozí uvědomili, co všechno obnáší práce učitele a jak těžké je děti k učení
motivovat.
V červnu nás čeká akce „Pasování prvňáčků“, kteří letos přišli o osobní účast na zápisu do 1. třídy.
V posledním týdnu bude žákům rozdáno vysvědčení. Předání proběhne dle organizačních pokynů
třídních učitelů.
Mgr. Gabriela Prchalová

Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout
pod pokličku řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním
inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách, exkurze po
zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno a mnohem více si děti
a/nebo žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost vyzkoušet a zažít díky
projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II a Místní akční plán vzdělávání pro
Hlučínsko západ II (zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky či učitele, ale
také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili. V těchto dnech se více než kdy
jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl. Toho jsme si v MAP II vědomi, a
proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili několik spřízněných aktivit pro mateřské
školy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem Opava pořádáme vzdělávací program Méďa
zdravotník na hřišti, kde si děti interaktivní a hravou formou osvojí zásady první pomoci a nacvičí si
způsoby ošetření, a to i včetně masáže srdce na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců
navštívila s programem Pes přítel člověka každou školku paní Šárka Blokeschová spolu se svými
fenkami, které mají složeny canisterapeutické zkoušky.
A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky z kliniky
TREEDK v Opavě, které budou děti ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si správně očistit
zoubky. Každé dítě si z edukačního programu Povídání se zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek,
zdravý zoubek odnese kartáček, malý balíček dentálních pomůcek a leták pro rodiče. Na zdravý
životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb
SČMSD Šilheřovice (pro Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra při Slezské univerzitě v Opavě (pro
Hlučínsko-západ). Děti dostanou - jako v potravinářské výrobě - ochranné čepice a vyzkouší si
přímo samy kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření jeho teploty. Další den jim paní
učitelky do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený
jogurt mohou sníst.
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Děti si rovněž mohly a mohou
vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě
zaměřené na rozvoj kompetencí
v polytechnickém vzdělávání s názvem
Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit Malý badatel aneb Začínající chemici pořádáme ve spolupráci se zástupci a
studenty z Katedry chemie Ostravské
univerzity. Všem malým účastníkům je
zapůjčeno bílé triko s potiskem Malý
badatel, každé dítě navíc obdrží
ilustrovanou
brožurku
s dalšími
jednoduchými pokusy na doma.
V rámci Malého badatele mohly děti
absolvovat také zábavně-vzdělávací
program Prima pokusy, kde si zkusily
vyrobit například i barevnou chrlící sopku. Od nového školního roku chystáme v každé mateřince
polytechnické odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních stupňů ZŠ dále
zažili interaktivní a vizuálně atraktivní Science show aneb zábavné divadlo fyziky a chemie, díky
němuž mohli mladí diváci snadněji pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých fyzikálních jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava chystáme pro žáky základních škol v dalším školním roce praktické
ukázky vybraných experimentů, měřicích úloh a přístrojů používaných v bezpečnostním inženýrství.
Prostřednictvím jednoduchých pokusů budou lektoři zábavnou formou demonstrovat fyzikálněchemické principy jevů jako hoření, hašení, výbuch či chování (ne)hořlavých plynů, interakce
světelného záření s látkou a další. Také žáci základních škol si budou moci díky pestré nabídce
Prima pokusů rozšířit své obzory na poli chemie, fyziky, matematiky či přírodopisu. Kromě jiného
se mohou dozvědět i to, jak vyrobit fakírské lůžko či nenewtonovskou kapalinu nebo si dokonce
zahrát na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních a obecních
domech či školních tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích vyzkoušeli
řemeslné činnosti zaměřené na bezpečnost práce a požární ochranu, pokrývačství (pokládka krytiny
a zkouška vodou), kominictví (čištění komínu a seznámení se s měřicí a inspekční technikou),
životní prostředí a spalování paliv a také práci s rozličným ručním nářadím (AKU nářadí, řezivo,
plátky, vrtáky) i šroubování metrických matic. Lektorování se ujali přímo místní řemeslníci.
Autorem nápadu je pan Jiří Bolacký ze Služovic, profesí kominík.
Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi z Oldřišova,
obdržely na přelomu roku všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP II dětský pracovní
ponk včetně svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek jsou prvním krokem a dílčí aktivitou
(mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného na rozvoj technického myšlení, kreativity a
fantazie. Do každé školky budou průběžně dojíždět lektoři, kteří s dětmi v rámci dílniček – a
s využitím ponků – budou vyrábět několik vlastnoručních výrobků. Součástí aktivity jsou taktéž
řemeslné workshopy pro paní učitelky.
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A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem loňského léta
byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní škola na Hlučínsku a jehož
ústředním motivem jsou prameny. Účelem je představit žákům spektrum různorodých pramenů,
resp. autentických substitutů z Hlučínska a jejich prostřednictvím zpřítomnit minulost interaktivní
formou. Pramenů, a souvisejících tematických okruhů, je přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku
naleznou třeba 3D model Landecké venuše, historické délkové míry, soubor odlitků pečetí,
středověký pergamen, úryvky ze starých slabikářů, výtisky starých místních novin, jízdní řády,
karikatury, propagandistické tiskoviny k volbám, soubory historických fotografií, fragmenty
potravinových lístků, dopisy či úmrtní oznámení padlých ve válce, agitační plakáty z 50. let a další.
Součástí je také metodika a pracovní listy. Kufřík je primárně určený pro výuku na vyšším stupni,
v rámci některých témat jej ale využijí i na stupni nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malý mulař – je určen pro předškolní děti
a žáky nižšího stupně. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla,
náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž), fotografií a pracovních listů se děti – za
účasti lektorky z Muzea Hlučínska – seznámí s postupem výroby pálené cihly, s povoláním zedníka
(mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a
poznají tak tuto stavbu podrobněji.
Až do konce realizace MAP II, tj. do června 2021, bude autorský tým pod vedením Radima Lokoče
a Jiřího Nemináře pracovat na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten zahrnuje tvorbu
učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků do vybraných lokalit Hlučínska
a vznik webového portálu. Web bude nasycen řadou didaktických pomůcek a historických pramenů,
jako jsou mapy, fotografie, audio - a audiovizuální záznamy, kvízy, hry, animace (např. postup
válečné fronty, rozrůstání železnic či stavba vesnic), metodiky a další. V rámci tohoto rozsáhlého
projektu o Hlučínsku bude zveřejněno i množství doposud neznámých a nepublikovaných
dokumentů. Průvodkyní na webu, ale také přímo v některých animacích či kvízech bude typická
„prajzská četka“ Truda.
Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své jazykové dovednosti
v kurzech prajštiny, které povede známá regionální spisovatelka, paní Eva Tvrdá.

Foto ze Science show v ZŠ dr. Miroslava Tyrše.
Foto z aktivity Méďa zdravotník na hřišti
v ZŠ a MŠ Bolatice
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Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje v našem regionu
Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie. Informace o
projektu a kompletní přehled (katalog) všech aktivit naleznete na www.mashlucinsko.cz/projekty-avyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na Facebookovém profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže z našich
akcí. Přestože nám současná doba nepřeje, těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět
spustit všechny naplánované akce a aktivity!
Za tým MAP IIHana Paverová

Charita Hlučín děkuje za podporu během epidemie
Modlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary. Tím vším nás během epidemie podporujete.
Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování. I díky této podpoře jsme mohli být
během těžkého období nablízku lidem, kteří jsou nemocní a osamocení, odkázáni na pomoc našich
zdravotních sester, pečovatelek a osobních asistentek.
Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to, abychom naše služby nepřerušili. Naštěstí se to
podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny, kterou uzavřelo vládní nařízení a ve které probíhalo šití
roušek, byli charitní pracovníci denně s našimi klienty. Ať už přímo v jejich domovech, tak v našem
charitním domově pro seniory.
Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit mou obrovskou vděčnost a poděkování našim
charitním pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli a zůstali v první linii. S vědomím
toho, že i přes přísná preventivní opatření se mohou nakazit a ohrozit tak sebe i své blízké. Denně
prokazují obrovskou odvahu a odhodlání. Nebojím se je označit slovem „hrdinové“. Pandemie nám
znovu odhalila, jak jsou zdravotnické a sociální služby pro společnost důležité a že bychom si měli
vážit a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti pracují.
Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili klienty i naše pracovníky před nákazou. Jejich
zavádění, ať už v domově pro seniory nebo v domácí péči bylo a je velmi náročné. Technicky i
finančně. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou zejména senioři, tedy nejohroženější skupina,
přistupujeme ke všem opatřením s maximální pečlivostí.
Velké poděkování patří Moravskoslezskému kraji za pomoc s ochrannými pomůckami a také
městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní spolupráci.
Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – červen 2020
Památka sv. Karla Lwangy a 18:00 Za Arnošta Lišku, manželku, rodiče z obou stran, + příbuzné
druhů
s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu

ST

3.6.2020

PÁ

5.6.2020 Památka sv. Bonifáce

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
10:30 Svatba: Jiří Kokeš a Veronika Knappeová

SO

16:30 Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví při příležitosti 70 let
života s prosbou za + manžela, otce a rodiče Benkovy a o Boží
požehnání pro živou rodinu

6.6.2020

18:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

NE

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ
7.6.2020
TROJICE

6:45 Za všechny uprchlíky, pronásledované, hladové, nemocné,
postižené a opuštěné
9:30 Za živé a zemřelé farníky

ST

10.6.2020

18:00 Za Viktorii Kocurovou, manžela, snachu a tři syny

ČT

11.6.2020 Slavnost Těla a Krve Páně

18:00 Za Alžbětu Odvodyovou, + rodiče z obou stran a + příbuzné

PÁ

12.6.2020

Památka bl. Marie Antoníny 18:00 Výroční rekviem za Lea Koslowského
Kratochvílové

SO

13.6.2020

Památka
z Padovy

NE

11. neděle v mezidobí
14.6.2020
(Boží Tělo)

sv.

Antonína

7:00 Za ctitele sv. Antonína a za nemocné

6:45 Za Heriberta a Martu Stočkovy, živou a + rodinu z obou stran
s prosbou o zdraví pro vnoučata
9:30 Za Marii Krieblovou a za živé a + příbuzné

ST

17.6.2020

18:00 Za Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii, + příbuzné a živou rodinu

PÁ

19.6.2020

SLAVNOST
NEJSV. 18:00 Za Hildegardu Veverkovou, manžela, rodiče z obou stran a zetě
SRDCE JEŽÍŠOVA

SO

20.6.2020

Památka
Neposkvrněného 7:00
Srdce Panny Marie
12:00 Svatba: Daniel Chromulák a Jana Borzutzká

NE

21.6.2020 12. neděle v mezidobí

ST

24.6.2020

PÁ

26.6.2020

18:00 Za Benedikta Kučeru, manželku a dva syny

SO

27.6.2020

12:00 Na poděkování za 60 let společného života

NE

28.6.2020 13. neděle v mezidobí

PO

29.6.2020

SLAVNOST SV. PETRA A 18:00 Za Adolfa Miketu, Jana Miketu a manželku, + příbuzné a živou
PAVLA
rodinu

ST

1.7.2020

18:00 Za Františku Buhlovou k nedožitým 95. narozeninám, za +
manžela, syna, dceru a vnuka

6:45 Za Viktorii Kocurovou, manžela a syny
9:30 Za Bertu Štefkovou, manžela, syny, zetě, vnuka a živou rodinu

SLAVNOST
NAROZENÍ 18:00 Za Valtera Moslera, příbuzné z obou stran s prosbou o dar zdraví
SV. JANA KŘTITELE
pro celou rodinu

6:45 Za + Aloise Nevřelu, manželku, rodiče a sourozence z obou stran
9:30 Za letošní absolventy ZŠ v Bohuslavicích

Pozn. Je možné, že vzhledem k trvajícím omezujícím opatřením budou až do konce měsíce probíhat sobotní
bohoslužby s nedělní platností. Sledujte aktuální pořad bohoslužeb.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červnu 2020
Newrzellová Karin
Poštulková Anna
Benková Kristina
Gajdová Marie
Miketa Maxmilian

Stuchlíková Ingrid
Kubíková Anežka
Vitásková Adéla
Sekaczková Anna
Kriebel Rudolf

Všem jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 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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