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Vážení spoluobčané,
první měsíc prázdnin mají děti za sebou, ale že
by už byli nasyceni pobytem v bazénech se říct
nedá. Také pro zemědělce není počasí ideální.
Mnohem horší zprávou ovšem je, že pandemie
Covid – 19, která se zdála být na ústupu se
vrací. Proto byla zrušena Myslivecká slavnost a
prozatím
odloženy
Anenské
slavnosti.
Předběžný termín je 21. až 23. srpna.
V polovině měsíce by měla být zahájena nová
fotbalová sezona. Vzhledem k proměnlivosti
situace však nelze nic plánovat dlouhodobě, a
už vůbec nic není jisté.
Již 1. července začal farní tábor, který se letos
konal v Blahutovicích. Ve čtvrtek 9. července
byla obci pro potřeby JSDH předána nová
cisternová automobilová stříkačka Scania.
V uplynulém měsíci se usilovně pracovalo na
opravě obecního dvora, kde je první patro téměř
dokončené a pokračuje se v prostoru garáží.

Velká aktivita je také v mateřské škole, kde se
připravují prostory pro nové oddělení. Polní
cesta Bolatická se buduje podle plánů a časového
harmonogramu. Pomocí brigádníků z řad
studentů se nám podařilo opravit nejvíce
poškozená místa v potoce, které způsobily
červnové přívalové deště.
Oprava potoka a údržba zeleně bude pokračovat
i v měsíci srpnu. Mělo by se také vybudovat
workoutové hřiště u obecního úřadu a snad se
podaří dokončit i revitalizaci „Vápenky“.
Zvelebování naší krásné obce je jistě jedním
z prvořadých úkolů. Nejdůležitější je ovšem
zdraví nás všech.
Do dalších dnů nám přeju krásné dny a odolnost.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Události měsíce srpna 2020
8. 8. 2020

Letní kino „3Bobule“

21. - 23. 8. 2020 Anenské slavnosti

za KD Bohuslavice

Bohuslavický Oříšek

za KD Bohuslavice

Boh. Oříšek a obec

28. 8. 2020

Táborák

točna směr Závada

Rybářský spolek

30. 8. 2020

Rybářské závody

Špakovský rybník

Rybářský spolek
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Pojďme společně podpořit i děti z Bohuslavic...
Vstupenky jsou v prodeji v KD a IC Hlučín a KD Dolní Benešov
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Další informace
Opět zeleň …
Chci znovu informovat o pravidlech nakládání s trávou, větvemi a dalším rostlinným odpadem.
V obci jsou tři stálé kontejnery, tyto kontejnery nemají pravidelné termíny odvozu jako např.
popelnice, ale jsou vyváženy podle potřeby. Pokud je kontejner plný musíte počkat, svozová firma
nemá pouze naší obec. Máme také menší kontejnery, které je možné za úplatu pronajmout a
domluvit likvidaci zeleně.
Pokud kácíte větší strom nebo likvidujete živý plot, máte možnost se domluvit na obecním úřadě
a tento odpad odvézt na bývalou skládku. Uvědomte si, že odvezením takového množství zaplníte
najednou celý kontejner a omezíte mnoho dalších občanů na několik dnů.
Zeleň v obci je velmi důležitá z mnoha hledisek – estetické, zadržují vodu, poskytují stín a hnízdiště
ptákům atd. Proto se ji snažíme udržovat a obnovovat. Bohužel se objevují případy poškozování,
keřů a stromů. V minulosti byla sloupána kůra ze stromu nebo úmyslně pošlapány keře. Naposledy
se jednalo o dětmi zlomené větve z habru u kulturního domu. Žádám proto rodiče, aby si se svými
potomky promluvili o správném chování v parcích a přírodě. Děkuji.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Zahájení školního roku
Školní rok 2020 – 2021 bude zahájen tradičně dne 1. září v 8:00 v sále KD pro všechny žáky 2. 9. třídy. Prvňáčky společně se svými rodiči srdečně zveme do obřadní síně OÚ Bohuslavice, kde
proběhne uvítání žáků. Žáci třídy 1.A v 8:45, žáci třídy 1.B v 9:30. Poté půjdou děti se svými
třídními učitelkami do školy, kde obdrží základní pokyny pro další dny výuky.
Zápisový den do oddělení školní družiny bude probíhat ve středu 26. 8. v prostorách družiny od
10:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00.
Provoz MŠ bude zahájen 1. září od 6:30.
V případě jakýchkoliv změn budou rodiče včas informováni. Podrobnější informace budou
zveřejněny na webu školy, popř. vyhlášeny obecním rozhlasem.
Těšíme se na všechny žáky! Mgr. Gabriela Prchalová

Letní kino a Anenské slavnosti 2020
Srdečně zveme všechny spoluobčany i ostatní návštěvníky našich tradičních letních akcí, které
pořádáme na prostranství za kulturním domem v Bohuslavicích, na letní kino.
Každým rokem vybíráme z českých komedií a ani tentokrát tomu nebude jinak. V sobotu 8. srpna si
promítneme úspěšnou komedii 3BOBULE.
Díky aktuální situaci a nařízení jsme byli nuceni letošní Anenské slavnosti přesunout na 21. - 23. 8.
2020. Věříme, že nám už žádná epidemiologická omezení v našem regionu nezabrání pokračovat v
těchto našich tradičních akcích a jako každý rok si je, jak se patří užijeme.
BOHUSLAVICKÝ OŘÍŠEK
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Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2020
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 12. července již podvanácté Festival kultury a
hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí
několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i
zahraničních písní.
Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní se náměstí
začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali předseda Sdružení obcí
Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera, místopředseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta
města Hlučín Mgr. Pavel Paschek a místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska a starostka města
Kravaře Mgr. Monika Brzesková.
Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka,
Hlučíňanka a folklorní soubory Srubek a Borovanka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi
tanečními v podání Bolatických seniorek, Bobrů z Bolatic nebo seniorek ze Závady. Publikum si
svými výkony získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín. Důstojnou tečku za festivalem
učinila letos kapela Dolbend.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních
producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci
toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, městu Hlučín a Sport a
kultuře Hlučín za pomoc při organizaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků,
městu Dolní Benešov na zapůjčení pivních setů, Muzeu Hlučínska za poskytnutí prostoru pro šatnu,
doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému
kraji za finanční podporu celé akce. Za rok na shledanou!
Lenka Osmančíková

Nová kniha A. Malchárkové – „Zapadlé dny“
V měsíci září vyjde nová kniha A. Malchárkové pod názvem
„Zapadlé dny“. Autorka v ní popisuje dnes již zašlé hlučínské
tradice a zvyky, které jsou úzce spjaty s křesťanskými svátky. Kniha
je rozdělena do čtyř kapitol podle ročních období. V kruhu tradiční
rodiny prožijeme s dětmi celý kalendářní rok od příchodů Tří králů,
draní peří, masopust, přes postní dobu až do Velikonoc. Pak přichází
léto, poutě, žně a postupně přejdeme do mlžného podzimu bohatého
na úrodu. Ke konci roku čekáme na svatého Mikuláše, budeme slavit
Vánoce a rozloučíme se na Silvestra. Ve vyprávění nebude chybět
ani svatba, pohřeb, zabijačka a další zvyklosti, dnes už téměř
nepoužívané a zapomenuté. Součástí knihy jsou i pohádky, které
vždy k dětem patřily. Kniha mladým přiblíží dobu nedávno minulou
a pamětníky vrátí o mnoho let zpátky do dětství.
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – srpen 2020
Památka
z Liguori

sv.

Alfonse 13:00 Na poděkování za 80 let života s prosbou za + dceru a za živou
Bělá:
rodinu
15:00 Za + Aloise Nevřelu, manželku, rodiče a sourozence z obou
stran a za živou rodinu

1.8.2020

16:30 Za + rodiče Cyrusovy a Konečné a za živou a + rodinu
6:45 Za živé a + farníky

NE

2.8.2020 18. neděle v mezidobí

PO

3.8.2020

18:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

5.8.2020

18:00 Za Stanislava, Gabrielu a Terezku Mičkovy, + příbuzné
s prosbou o Boží požehnání pro dceru a celou rodinu

PÁ

7.8.2020

18:00 Za živé a + členy živého růžence

SO

8.8.2020 Památka sv. Dominika

7:00 Za Hildegardu Dudovou s prosbou o Boží požehnání a zdraví
pro živou rodinu

9:30 Za Josefa Haleckého, rodinu z obou stran a živé příbuzné

6:45 Za Marii Nevřelovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran
NE

9.8.2020 19. neděle v mezidobí

18:00 Za Viléma Blokschu k nedožitým 80. narozeninám a za všechny
+ příbuzné

ST

12.8.2020

PÁ

14.8.2020

SO

SLAVNOST
15.8.2020 NANEBEVZETÍ
MARIE

NE

9:30 Za Marii Pěnicovou k nedožitým 60. narozeninám, za Adolfínu
Vitáskovou, + příbuzné a živou rodinu

Památka sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho

18:00 Za Bruna Svobodu k nedožitým 80. narozeninám, za Rudolfa
Nevřelu a + rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání pro
živou rodinu
7:00 Za Helmuta Kotzura k nedožitým 80. narozeninám a za + rodiče

PANNY

16.8.2020 20. neděle v mezidobí

6:45 Za Günthera Manusche, rodiče a tchána s prosbou za živou
rodinu
9:30 Za živé a + farníky

PÁ

21.8.2020 Památka sv. Pia X.

18:00 Za + Jana Zajíčka a syna
6:45 Za Štěpánku Kociánovou a dva manžely

NE

23.8.2020 21. neděle v mezidobí

9:30 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života; za živé a
+ příbuzné

PÁ

28.8.2020 Památka sv. Augustina

18:00 Za Josefa Placka k 20. výročí úmrtí a za živou rodinu

SO

29.8.2020

NE

30.8.2020 22. neděle v mezidobí

ST

2.9.2020

Památka Umučení sv. Jana
Křtitele

7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, za + rodiče a sestru
6:45 Za živé a + farníky
9:30 Za Cecílii Mokrou, manžela, dceru a dva zetě
18:00 Za Josefa Buhlu a manželku s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání pro živou rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci srpnu 2020
Vitásková Adelheida
Korbelová Marion
Theuerová Lydie
Hřívová Karla
Zajíčková Hildegarda
Hrušková Lenka
Szymiczková Alžběta

Gaidová Margareta
Jurčíková Růžena
Fojtíková Veronika
Komárek Pavel
Kocur Vilém
Kocurová Kristina

V měsíci srpnu oslaví zlatou svatbu manželé Uršula a Vilém
Kotzurovi. Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji
blahopřejeme, manželům Kotzurovým přejeme další
spokojená a ve zdraví prožitá společná léta.
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
katerina.stankova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 332 – srpen 2020 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. srpna 2020.
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