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Vážení spoluobčané,
září jsme zahájili uplakaným dnem, kdy jsme
v tělocvičně školy vítali nové prvňáčky. Letos
opět po roční pauze zahájily školní rok dvě
první třídy. Z pohledu rozvoje obce je krásné, že
nám za poslední čtyři roky přibyly ve škole tři
třídy, ale druhou stranou mince je zvyšování
kapacity školy. To je však práce vedení obce, se
kterou se musí vypořádat. Letos o prázdninách
se nám podařilo rekonstruovat druhé patro
mateřské školy a vybudovat nové oddělení.
Uvolnilo se tak místo pro školní družinu, která
se také rozrůstá. V rozšiřování kapacity budeme
dále pokračovat budováním odborných učeben
v podkroví mateřské školy.
V obecním dvoře se finišuje, většina vnitřních
prací je hotova a začalo se s fasádou budovy.
Koncem měsíce se podařilo dokončit
revitalizaci „Vápenky“. V termínu pokračuje
oprava polních cest Bolatická a Rohovská.
V měsíci září se konal sběr velkoobjemového
odpadu. Uskutečnila se farní zahrada s dnem
otevřené fary. Oblast sportu zaplnily fotbalové
zápasy a 3. ročník hasičské soutěže TFA, který
se uskutečnil v sobotu 19. září před kulturním
domem.

Nejdůležitější akcí října budou volby
do krajského zastupitelstva, které se budou konat
2. a 3. října 2020.
Pokud jsme očekávali, že další měsíce se bude
život vracet do normálních kolejí, tak je vše
jinak. Bohužel jsme svědky zvyšování počtu
nakažených koronavirem. Z toho vyplývající
opatření, která se nevyhnou ani naší obci. Chtěl
bych Vás všechny vyzvat k dodržování
hygienických pravidel a všech nařízených
omezení.
Přeju nám krásný barevný podzim. Věřme, že se
vše brzy vrátí k normálu a umožní nám
plnohodnotně žít.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Poděkování
V první polovině měsíce září došlo na našem obecním úřadě ke změně. Po téměř 32 letech odešla do
důchodu paní Karla Krupová. Myslím, že by se nenašlo mnoho lidí, kteří s paní Karlou nejednali a
nesetkali se tak s jejím odborným, ochotným, vstřícným a lidským přístupem k řešení všech
úředních i neúředních záležitostí. Jménem spolupracovníků z úřadu, a věřím, že i jménem Vás
občanů, chci paní Karle Krupové poděkovat za dlouholetou práci pro obec a do dalších dnů ji popřát
mnoho zdraví, pohody, Božího požehnání a radosti z blízkých.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Z 23. zasedání rady obce Bohuslavice dne 23. 9. 2020
Rada obce Bohuslavice,
vzala na vědomí:
Aktuální informace k ohrožení koronavirem
Monitoring kanalizace na ulici Bolatické.
Informaci o volbách do krajských zastupitelstev 2020.
Odložení „Vítání občánků 2020“ na neurčito.
Informace o kontrole dodržování povinností vyplývajících z krizového zákona a předpisů vydaných
k jejich provedení.
Informaci o kontrole dotační akce „Ozelenění okolí školy v Bohuslavicích“ z roku 2014.
Hospodaření obce za I - VIII/2020. Výběr daní za I - VIII. 2020. K 31. 8. 2020 příjmy
52.308.017,82 Kč, výdaje 26.708.132,80 Kč. Zůstatek 25.599.885,02 Kč, BÚ u ČS 12.130.847,19
Kč, u ČNB 13.469.037,83 Kč.
Informaci o dlužnících obce za vodu, odpady a poplatek za psy.
Návrh na prodej trafostanice pro vrty obci Bolatice, předloží se zastupitelstvu obce.
Žádosti o kotlíkové dotace.
Aktuální stav prací na opravě budovy obecního dvora.
ZŠ a MŠ. Rekonstrukce pavilonu MŠ, aktuální informace.
Informaci o stavu přípravy projektové dokumentace na bezpečnostní ostrůvky.
Převod z ÚZSVM - podium. Aktuální informace.
Prodej p. č. 2356/1, potvrzení zájmu.
Aktuální informace o přeložce vedení vysokého napětí Jižní Svahy.
Demografický vývoj obce Bohuslavice roku 2026.
Informace o uskutečněných společenských akcí: odložené Anenské slavnosti, táborák, rybářské
závody, svěcení nové hasičské cisterny Scania, hasičská soutěž TFA, cyklistický závod Bělský
okruh.
Mimo jiné schválila:
Prodloužení nájmu obecních bytů č. p. 235.
Smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-128026744/VB002.
Vyčištění kanalizace na ulici Bolatická.
Opravu MK Bolatická II. etapa. Výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce podpisem
SOD.
Pořízení nízkého kontejneru k vozidlu Bonetti.
Zajištění kontroly parkování automobilů na místních komunikacích policii ČR.

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 22. 10. 2020 v 18.00 hod.
v obřadní síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových
stránkách obce.

Stránka | 3

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 334

Říjen 2020

Další informace
Upozornění
Vzhledem k nelepšící se situaci ohledně parkování na místních komunikacích, nedisciplinovanosti,
sobeckosti a aroganci některých občanů rozhodla rada obce na svém jednání požádat o spolupráci
Policii České republiky. V následujících měsících bude probíhat kontrola parkování na místních
komunikacích se všemi následky, které z toho vyplývají.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Omezení a rušení akcí v souvislosti COVID - 19
Vzhledem k očekávaným opatřením se na neurčito odkládá vítání občánků, které mělo proběhnout
v říjnu. Od října nebudou probíhat návštěvy jubilantů. V letošním roce se nebude konat výstava
„Kouzlo a vůně perníků“. O dalších omezeních a doufám i rozvolnění Vás budeme informovat
prostřednictvím obecního rozhlasu a na webových stránkách, kde jsme zřídili v záložce Aktuality
odkaz Koronavirus – aktuálně.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční v pátek 2. 10. 2020 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místností pro všechny
oprávněné voliče naší obce je obřadní síň obecního domu ve II. patře, Poštovní 119. Hlasovací lístky
roznášeli voličům na jejich adresy trvalého pobytu zaměstnanci obce. Informace a pokyny ke
způsobu hlasování jsou součástí sady hlasovacích lístků. Občanům-voličům, kteří chtějí volit, avšak
pro svůj věk či zdravotní stav se nemohou dostavit osobně do volební místnosti, sdělujeme, že své
právo volit mohou nahlásit na obecní úřad (tel. 553 659 075) do pátku 2. 10. 2020 do 11.00 hodin
nebo okrskové volební komisi ve dnech voleb, tj. v pátek do 20.00 hodin nebo v sobotu do 10.00
hodin (tel. 737 136 648) a okrsková volební komise je navštíví s přenosnou volební schránkou.

Vážení rodiče,
propagoval jsem v zastupitelstvu obce umístění workoutových
prvků, aby starší děti měly další možnost v obci, jak smysluplně
trávit volný čas a také aby si zdokonalovaly fyzickou kondici.
Zkrátka podle hesla: ve zdravém těle zdravý duch. Očekával
jsem, že se na hřišti zvedne hladina hluku, ale opravdu jsem byl
překvapen z chování některých dětí v naší obci. Není
myslitelné, aby občané přilehlých hřišť, pracovníci obce a
ostatní, kterým to není lhostejné, po dětech uklízeli rozházené
odpadky, poslouchali hlasitou hudbu či nechtěně zaznamenávali hlučné rozhovory plné vulgárních
slov. Bylo by vhodné si s dětmi o jejich chování na hřištích popovídat a zdůraznit, že jejich projevy
vnímají jak další návštěvníci hřišť, tak i občané v jejich okolí. Obec buduje a udržuje dětská hřiště
pro všechny děti, mládež a rodiče, aby si mohli pohrát, popovídat, protáhnout svaly a odcházet
spokojeni se svými výkony.
Ing. Pavel Staněk
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Školní exkurze na Štramberku
Konec teplého září jsme využili
k uskutečnění školního výletu páté a
šesté tříd. Naplánovali jsme výlet
s odborným programem - dozvěděli jsme
se zajímavosti o historii Štramberku, jak
se pečou jejich tradiční štramberské uši,
vystoupili jsme na Trúbu, v zooparku pak
obdivovali plazy, cizokrajné ryby a jiná
zvířátka, sledovali a údivem jejich
krmení, viděli výstavu malíře Z. Buriana
v místním muzeu a pak se vyřádili
v místním kulturním domu, kde jsme se
schovali před lijákem. Další plány nám
překazil déšť, ale i tak si děti zpožděný
výlet náležitě užily.
Š. Kupková a I. Václavková

Sportovní klub Bohuslavice
Fotbal muži, I. B třída skupina B:
SK Bohuslavice – Slavoj Rychvald

2 : 2 Robin Štefek 2

Klimkovice - SK Bohuslavice

1 : 3 Tomáš Štefek, Roman Štefek, Matěj Benek

SK Bohuslavice – Spartak Chuchelná

5 : 1 Robin Štefek 2, Juchelka, Strýček, Mička

Kozmice - SK Bohuslavice

6 : 2 Robin Štefek 2

Žáci, okresní soutěž 7 + 1
Hať - SK Bohuslavice

7:3

SK Bohuslavice – Šilheřovice

4:3

Slávia Píšť - SK Bohuslavice

0 : 10

Dobroslavice - SK Bohuslavice

2:1
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Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA
80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to opravdu podaří. Jedním z mnoha důvodů je,
že se k nim včas nedostanou informace o mobilních hospicích. A právě to má za cíl kampaň
„DOMA.“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání
doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost existuje, a že existují organizace, které jim v této
situaci pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocnicím a podobným zařízením.
Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi nemoci v jejich
domovech tak, aby mohli svůj život dožít důstojně a doma mezi svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé ČR akce zapojených hospiců, které najdete na
stránkách www.umiratdoma.cz. Největší akcí je PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7.
října a proběhne po celé ČR. Je to den, kdy se můžete do kampaně zapojit vy všichni. Stačí si vzít
s sebou kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se v nich a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo
Instagramu. Dáte tak světu najevo, že v tom jedete s námi. Na papučový den vás zve také Olga
Sommerová, Pavel Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete na Facebooku
v události „Doma. Týden pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni se můžete dočíst na
www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na stránkách Papučového dne. A
proč zrovna papuče? Protože nám připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme
kousek svého „DOMA“ s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!

Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – říjen 2020
Den

Datum

PÁ

2.10.2020

Liturgická oslava
Památka sv. andělů
strážných

Čas

Úmysl mše svaté

18:00 Za živé a + členy živého růžence
8:00 Za Bruna Kozáka, syna a rodiče

SO

11:00 Na poděkování Pán Bohu za 60 let společného života
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání za celou
živou rodinu

3.10.2020

6:45 Za Norberta Fojtíka, rodiče a za živou rodinu
NE

4.10.2020 27. neděle v mezidobí

9:30 Na poděkování za 80 let života a 60 let prožitého
společného života, za + rodiče z obou stran s prosbou
o ochranu Panny Marie pro živé rodiny

PO

5.10.2020

18:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

7.10.2020

PÁ

9.10.2020

Památka PM
Růžencové

18:00 Za Erharda Kociána, manželku Adélu a příbuzenstvo
z obou stran
18:00 Za Františka Theuera, manželku a prarodiče z obou
stran

Říjen 2020
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NE
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7:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou
za živé a + příbuzné

10.10.2020

12:30 Na poděkování Pán Bohu za 80 let života s prosbou za
+ manžela

11.10.2020 28. neděle v mezidobí

6:45 Za prarodiče Marii a Josefa Harazimovy, tři děti, +
příbuzné a za duše v očistci
9:30 Za Adolfínu Vitáskovou, dceru Marii a + příbuzné

ST

14.10.2020

18:00 Za Emila Dominika, zetě a tchána s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

PÁ

16.10.2020 Slavnost sv. Hedviky

18:00 Za Jana Latoně, manželku a zetě s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

SO

17.10.2020

Památka sv. Ignáce
Antiochijského

7:00

NE

18.10.2020

Slavnost výročí
posvěcení kostela

6:45 Za Karla Suchánka, rodiče z obou stran a živou rodinu

ST

21.10.2020

18:00 Za Hildegardu Veverkovou k nedožitým 90.
narozeninám; za + manžela a příbuzné

PÁ

23.10.2020

18:00 Za Miroslava Pospiecha, rodiče a živé a + příbuzné

SO

24.10.2020

7:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou za + rodiče
z obou stran

Výroční rekviem za Antonína Štefka

9:30 Za živé a zemřelé farníky

6:45 Za živé a zemřelé farníky
NE

25.10.2020 30. neděle v mezidobí

ST

28.10.2020

PÁ

30.10.2020

18:00 Za Jana Mičku a + příbuzné s prosbou o Boží ochranu
a požehnání pro živou rodinu

SO

31.10.2020

7:00 Na poděkování za 62 roky společného života
s prosbou za + rodiče z obou stran

Svátek sv. Šimona
a Judy

9:30 Za + Rudolfa Šebestíka, rodiče, sourozence a rodiče
Kučerovy
18:00 Za Adélu Kocurovou, rodiče, sourozence, příbuzné a
živou rodinu

6:45 Za + Ervína Dominika k 10. výročí úmrtí, za +
manželku Annu a rodiče z obou stran

NE

1.11.2020 Slavnost Všech svatých

PO

2.11.2020

Vzpomínka na všechny 18:00 Na úmysly Svatého otce
věrné zemřelé

ST

4.11.2020

Památka sv. Karla
Boromejského

9:30 Na poděkování za 70 let života s prosbou za +
manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu

17:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou
za živou a + rodinu
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci říjnu 2020
Křižák Leonard
Ostárek Ladislav
Stočková Hedvika
Vitásek Jan
Bennek Jiří
Gaida Petr
Hrušková Marie

Kocurová Terezie
Skroch Leo
Prasek Viktor
Lischková Milada
Pecháč Bohumil
Pohanková Vlasta

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme. V měsíci říjnu oslaví
60 let společného života manželé Kristina a Erhard Kocurovi, manželé Edeltrauda
a Leonard Křižákovi a manželé Adelheida a Jan Vitáskovi, kterým přejeme další
spokojená společná léta v kruhu svých blízkých.
Kateřina Staňková

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
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