[Zadejte text.]

číslo

336

1

Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

prosinec
2020
Vážení spoluobčané,
nastává poslední měsíc roku, který nám přináší
Advent a Vánoce. Zejména děti se těší na
dárečky, které najdou pod stromečkem a my se
těšíme na to, že budou mít radost.
První prosincový týden dojde k prvnímu
rozvolnění
bezpečnostních
omezení
způsobených pandemii. Určitě z toho máme
všichni radost, stejně jako z klesajícího počtu
nakažených a nemocných. Nebuďme ustrašeni,
ale zůstaňme obezřetní, dodržujme daná
pravidla. Chráníme tak zdraví svoje i blízkých.
V uplynulém měsíci se konalo odložené
zasedání zastupitelstva obce. Mezi nejdůležitější
body patřila příprava rozpočtu a naplánování
investičních na rok 2021. Ke schválení rozpočtu
by mělo dojít na prosincovém jednání.
V listopadu byly zkolaudovány obě opravené
polní cesty. Na cestě do Bolatic byly umístěny
na dvou místech lavičky pro odpočinek a
osvěžení unavených turistů. Dokončila se fasáda
v obecním dvoře. V současné době se
dodělávají vnitřní omítky garáží a tím pro
letošek práce skončí. Minulý měsíc byl vyčištěn
potok od nánosů bahna a rostlin.

Adventní dobu jsme zahájili poslední víkend
rozsvícením vánočního stromu.
Přestože dochází k pomalému rozvolňování
nebudou ani v prosinci tradiční akce jako
Mikulášská nadílka, Živý Betlém, jarmark a
sportovní turnaje. Využijme volný čas v době
svátků k procházkám okolím naší krásné
vesnice, zajděme na bešedu k zdravým přátelům
a potěšme naše nejbližší.
Přeji nám krásný Advent a Vánoce
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Příjemné prožití svátků Vánočních, mnoho zdraví, štěstí,
Božího požehnání, a úspěchů v novém roce
Vám přeje za obec Bohuslavice
Mgr. Pavel Dominik – starosta Bc. Andrea Matýsková - místostarostka
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Živý betlém – letos jinak?
bývá zvykem, že v prosincovém vydání zpravodaje naleznete mimo jiné pozvánku na živý betlém,
který se koná vždy na Štědrý den odpoledne. Ten letošní měl být tak trochu jubilejní, dvacátý.
S ohledem na současná vládní opatření vás patrně nepřekvapí, že takové pozvání vám letos
adresovat nemůžeme. Znamená to tedy, že se živý betlém letos nekoná? Inu, ne tak úplně. Rádi
bychom vás touto cestou pozvali k živému betlému v jiné a netradiční podobě.
Nebude možné zorganizovat a předvést hraný betlém pro celou naši obec. Avšak můžeme se
pokusit společně připravit betlém, který bude stát venku na farní zahradě po celou vánoční
dobu, přítomný stále a pro všechny návštěvníky a kolemjdoucí. K tomu potřebujeme vás, kteří jste
ochotní, tvůrčí a šikovní. K dispozici máme plastové figuríny v životní velikosti, jaké známe
z výkladů a obchodů s textilem. Zájemci z vašich řad by si je vzali do parády a během adventu
svou figurínu proměnili v příslušnou postavu z betléma (Panna Maria, svatý Josef, tři králové,
pastýři, anděl, případně i někdo z měšťanů, sedláků či řemeslníků). Ztvárnění by bylo zcela na vás a
na vaší fantazii. Abychom však udrželi jednotný styl, měly by kostýmy betlémských aktérů vyznívat
historicky – dobově, a tedy nikoli lidově (např. ve stylu Josefa Lady). Lze zapřemýšlet také nad
realizací betlémských zvířat (vůl, osel, ovce…), rovněž bude potřeba se postarat o technické
zajištění (upevnění, osvětlení, ochrana před deštěm a větrem) – i to jsou úkoly pro zájemce.
A tak by díky vašemu přispění mohl vzniknout zvláštním způsobem živý betlém, protože bude
odrážet a zpřítomňovat vaši živou ochotu a schopnost tvořit jeden pro druhého, přiložit ruku k dílu a
navzájem se obohatit. Podobně nás o tom přece rok co rok přesvědčují aktéři nacvičeného živého
betléma. Ochotní spolupracovníci nechť se hlásí na faře, na farním mailu
rkf.bohuslavice@doo.cz či mobilním telefonu 604 464 578. Vyberou si příslušnou figurínu a
odnesou si ji domů, kde ji připraví k vystavení.
Těšíme se, že takto živý betlém skrytě projde naší obcí už během adventu, aby pak na prahu Vánoc
mohl zazářit ve své pestrosti a neobvyklé přitažlivosti. Není to tak ostatně se vším krásným, co se
zrodí – z neviditelných, nepatrných a poctivých začátků? Vždyť právě to je jádrem vánočního
poselství o chudém narození Spasitele celého světa!
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce, a P. Vojtěch Janšta, administrátor farnosti
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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného
dne 12. 11. 2020 od 18:00 hodin v obřadní síni Obecního domu
Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, MVDr. Martin Ostárek, Ing. Pavel Staněk,
konstatuje, že na dnešním 13. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního
zastupitelstva. Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Jan Manusch a Vlastimil Vitásek,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni: Radek Kotzur, Petr Kubík, Ing. Tomáš Gruň
Zapisovatelka: Kateřina Staňková

Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 13/1 a) schválilo:

Členy návrhové komise Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Pavla Staňka a MVDr. Martina Ostárka, Jana
Manusche a Vlastimila Vitáska, ověřovateli zápisu.
usnesením č. 13/1 b) schválilo:

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 13/1 c) schválilo:

Hospodaření obce za období I.–IX. 2020. Celkové příjmy za 01-10/2020 činily 38.663.572,81 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 10.942,21 Kč, zůstatek z roku 2020 ve výši
19 481 909,13 Kč. Celkové příjmy včetně financování za 01-10/2020 činily 58.156.406,15 Kč.
Celkové výdaje za 01-10/2020 činily 31.031.364,62 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 10. 2020 byl ve výši
27.125.041,53 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 13.590.209,30 Kč a na účtu u ČNB
13.534.832,23 Kč.
usnesením č. 13/1 d) schválilo:

Rozpočtové opatření č. 5/2020 bez výhrad.
usnesením č. 13/1 e) 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
Miroslavem Šebestíkem, Polní 263, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 13/1 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
Danielem Benkem, Okružní 250, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 13/1 g) 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 Janem
Miketou, Poštovní 128, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 13/1 h) 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
Annou Lasákovou, Opavská 361, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 13/1 i) 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
Karlem Vitáskem, Opavská 202, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 13/1 j) schválilo:

Záměr prodeje trafostanice pro vrty a vodovod za odhadní cenu.
usnesením č. 13/1 k) schválilo:
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Dodatek č. 1 ke smlouvě s Biskupstvím o pronájmu nebytových prostor, dohodu o ukončení nájmu
nebytových prostor v budově 487 ve vlastnictví obce Bohuslavice k 31. 10. 2020
usnesením č. 13/1 l) schválilo:

Dodatek č. 1 Smlouvy o pokračování v partnerství, o provozování hostované elektronické spisové
služby negarantovaného uložiště, o poskytnutí podlicence a úhradě nákladů pořízení hardwarového
vybavení.
usnesením č. 13/1 m) schválilo:

Dodatek č. 9 ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu ze dne 31. 12.
2012.
usnesením č. 13/1 n) schválilo:

Kupní smlouvu č. 7/2020 mezi Obcí Bohuslavice, IČ: 00299839, DIČ: CZ00299839, se sídlem 747
19 Bohuslavice, Poštovní 119, zastoupenou starostou obce panem Mgr. Pavlem Dominikem
(prodávající) a Marianem Obrusníkem a Hanou Obrusníkovou, Čs. armády 1199/26, 747 01 Hlučín
(kupující).
usnesením č. 13/1 o) schválilo:

Podání žádosti SPÚ o převod pozemku p. č. 2619 o výměře 11974 m2 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína,
z vlastnictví České republiky (SPÚ) do vlastnictví obce Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Nebylo 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.-X. 2020.
č. 21/2 d)Přípravu rozpočtu na rok 2021
č. 21/2 e) Aktuální informace o majetku, investicích a opravách. Obecní dvůr. Rekonstrukce
pavilonu MŠ. Prodeji CAS Tatra 815. Polní cesty C 4 Bolatická a C 5 Rohovská.
Revitalizace „Vápenky“. Oprava a čištění potoka. Studie ČOV.
č. 21/2 f) Návrh na odkoupení pozemků p. č. 2303, 906 m2 a p. č. 2310, 424 m2, oba trvalý travní
porost u ulice Západní.
č. 21/2 g)Informace z jednání o koupi pozemku Pauseho rybníka a okolí.
č. 21/2 h)Směnu pozemku p. č. 16 za část pozemku p. č. 11/12 a pozemek p. č. 11/4.
č. 21/2 i) Informace o vydání kalendáře na rok 2021.
č. 21/2 j) Vyhlášení fotosoutěže na rok 2021 na téma Fauna Bohuslavic.
č. 21/2 k)Další informace z posledních jednání rady obce.
Ověřovatelé usnesení:
Jan Manusch v. r.
Vlastimil Vitásek v. r.
Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.
Bc. Andrea Matýsková místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 12. 11. 2020
Pozvání na 14. zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 17. 12. 2020 v 18.00 hod.
v obřadní síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových
stránkách obce.

Další informace
Polní cesty
Snad všichni zaznamenali, že se od června opravovaly polní cesty v západní části obce směrem na
Bolatice a u starého letiště. Povrch byl zpevněn kamenivem a zakončen asfaltovým živičným
kobercem. V obou úsecích jsou umístěny výhybny.
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Cesty byly koncem listopadu zkolaudovány a předány k užívání. Jedná se o polní cesty, které budou
sloužit zemědělcům k zajištění obslužnosti přilehlých polí (tady chci upozornit, že i zemědělců se
týká úklid cest po znečištění), cyklistům využívajících značené cyklotrasy a pěším pro procházky.
Od křížení s polní cestou na Borovou ve směru na Bolatice a od křížení s polní cestou na
Moravec ve směru na Dolní Benešov je zákaz vjezdu motorových vozidel. Projektovou
dokumentaci na tuto akci objednala a platila obec Bohuslavice. Samotná oprava byla financována
Státním pozemkovým úřadem České republiky. Náklady na opravu a projekt na obě cesty přesáhly
14 milionů korun.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Obecní dvůr
Sobotní provoz obecního dvora byl opět obnoven. Přesto budeme raději, když si odvoz odpadu
domluvíte individuálně v průběhu týdne.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Fotosoutěž občanů v roce 2021
Po několika letech rada obce rozhodla o vyhlášení fotosoutěže občanů Bohuslavic. Přírodu okolo
nás bereme jako samozřejmost a často nevnímáme její krásu a pestrost. V našem okolí žije velké
množství zajímavých živočichů. Ať se jedná o ptáky, savce, obojživelníky nebo bezobratlé. A právě
tato fauna Bohuslavic v různých ročních obdobích je tématem nové fotosoutěže na rok 2021. Soutěž
bude mít dvě kola. První část bude ukončena 30. června, vyhodnotíme ji na Anenských slavnostech.
Druhé kolo bude do poloviny listopadu, a k vyhodnocení dojde doufám na Vánočním jarmarku.
Z nejzdařilejších fotografii bude sestaven kalendář na některý další rok. Přejeme dobré světlo a
těšíme se na Vaše fotografické úlovky.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
Knihovna
Provoz knihovny bude obnoven od čtvrtka 3. prosince. Podle nařízení je možná přítomnost
maximálně 3 osoby zároveň.
Narozené děti v roce 2020
Obracíme se na rodiče narozených dětí v roce 2020, aby předložili, naskenovali nebo vyfotili rodný
list dítěte a zaslali ho na emailovou adresu obec@bohuslavice.eu Rodičů, kteří již rodný list
narozeného dítěte předložili nebo zaslali, se tato výzva netýká. Důvodem je skutečnost, že evidenci
obyvatel o nově narozené děti doplňujeme pouze z místních znalostí a mohlo by se stát, že některé
rodiče s dětmi tak opomeneme pozvat v příštím roce na vítání občánků, protože o jejich narozeném
dítěti nevíme. Tato informace se týká dětí, které mají trvalý pobyt v obci.
Děkujeme za pochopení.
Informace k placení záloh vodného, stočného a vyúčtování za 05-12/2020
V červnu obdržela každá domácnost do poštovní schránky platební kalendář se stanovenou zálohou
vodného a stočného na období od 05–12/2020. Záloha byla splatná 20. 9. 2020. Z důvodu
omezeného provozu obecního úřadu upřednostňujeme platby záloh bankovním převodem na účet
obce. Žádáme občany, kteří dosud zálohu neuhradili, aby tak učinili do konce měsíce prosince.
Č. účtu obce: 1847340339/0800, variabilní symbol je uveden na platebním kalendáři.
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Cena vodného pro rok 2020 je 17,- Kč/1m3 + 10 % DPH
Cena stočného pro rok 2020 je 6,- Kč/1m3 + 10 % DPH
Cena celkem včetně DPH za 1 m3 /25,30 Kč
Odpis vodoměru bude proveden obdobným způsobem jako v dubnu. Ve zpravodaji a také na webu
bude vložen odpočtový lístek s pokyny k vyplnění. Prosím opište stav vodoměru k 31. 12. 2020 a
odpočtový lístek doručte zpět dle Vašich možností nejpozději 6. 1. 2021. Po zpracování
jednotlivých odečtů vodoměrů a zaplacených záloh proběhne vyúčtování za období 05-12/2020.
V průběhu února obdržíte vyúčtování do poštovních schránek.
Děkuji všem za spolupráci a pochopení, Janošová
Čistota půl zdraví, čistá voda zdraví celé
Myjte si ruce, čistěte si zuby, čistota půl zdraví, slova, která slýcháme od malička a která nás
nabádají k tomu, abychom si uvědomili, že žít v čistotě, znamená žít ve zdraví. Poslední půlrok nám
výrazně připomenul předchozí slova. Na každém rohu dezinfekce, roušky, piktogramy
s hygienickými návody. Již z minulosti víme, že hygienická opatření byla z dlouhodobého hlediska
vždy levnější a účinnější než jakékoliv jiné opatření ke zlepšení zdraví. Kanalizace ve středověku
omezila zápach, výkaly a potkany na ulicích. Výrazně se snížily bakteriální onemocnění.
S rozvojem technologií se v letech 1901-1906 postavila a uvedla do provozu první moderní čistička
odpadních vod (ČOV) v českých zemích v Praze-Bubenči.
V České republice žije přes 10,5 mil. obyvatel a od uvedení první ČOV před více jak sto lety je na
kanalizační sítě s čistírnami odpadních vod napojeno přes 85 % z nich (viz. Tab. 1). Naše obec
několikrát v minulosti uvažovala o vybudování ČOV, ale protože celá akce není jednoduchá
záležitost, a vždy se našly jiné priority, k jejímu vybudování nedošlo. Zákon č. 254/2001 Sb., tzv.
vodní zákon, upravuje nakládání s odpadními vodami. Každý majitel domu by tedy měl dle zákona
dbát na pravidelné vyvážení septiku či jímky, a v případě kontroly se prokazovat doklady
prokazující tuto skutečnost. Vybudováním ČOV občanům tato starost odpadne a s tím i riziko
opakované pokuty v řádech desítek tisíc korun. Naše obec opět začala uvažovat o záměru vybudovat
vlastní ČOV. Vzhledem k opraveným povrchům cest se nám zužuje profil nabízených technických
možností, ale i přesto je to posun k tomu, aby naše obec patřila plnohodnotně do 21. století, co se
týče nakládání s odpadními vodami. Vždyť čistota je půl zdraví a ta druhá půlka je čistá voda.
Poznámky:
Za odpadní vody se považují všechny vody, které byly použity v domácnostech, průmyslové a
zemědělské výrobě, zdravotnických zařízeních a dopravních prostředcích. Ovšem za podmínky, že
změnily svoji jakost. Jakost se týká kvality a teploty. Lze sem tedy zařadit i vody odtékající –
srážkové, pokud mohou ohrozit kvalitu podzemních nebo povrchových vod, lze sem zařadit i
odpadní vody průsakové ze skládek odpadu a odkladišť, pokud je subjekt dále nepoužívá.
Paragraf 38 čl., 8116, Eagri.cz
Tab. 1 Obyvatelé ČR napojení na kanalizaci a ČOV; Český statistický úřad

Česká republika

Podíl obyvatel trvale bydlících v
domech napojených na kanalizaci
(%)

Obyvatelé trvale bydlící v domech
napojených na kanalizaci

Střední stav obyvatel
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Počet obyvatel bydlících v domech
napojených na kanalizaci s ČOV

v tom
celkem

na

na

mechanickou

mechanicko-

ČOV

biologickou
ČOV

10 626 430

9 089 999

85,5

8 759 057

8 327

8 750 731

Hl. město Praha

1 301 135

1 288 421

99,0

1 288 421

0

1 288 421

Středočeský

1 360 998

1 011 970

74,4

1 009 348

754

1 008 594

Jihočeský

640 909

557 797

87,0

522 187

2 926

519 262

Plzeňský

582 601

502 686

86,3

470 905

0

470 905

Karlovarský

295 285

295 285

100,0

294 390

334

294 056

Ústecký

820 580

686 997

83,7

681 115

903

680 212

Liberecký

441 608

307 532

69,6

302 635

30

302 605

Královéhradecký

550 688

434 712

78,9

411 841

1 530

410 311

Pardubický

519 125

387 245

74,6

379 136

0

379 136

Vysočina

509 019

445 683

87,6

391 099

0

391 099

1 184 729

1 064 552

89,9

1 040 317

0

1 040 317

Olomoucký

632 547

539 395

85,3

517 386

0

517 386

Zlínský

582 860

566 648

97,2

518 977

0

518 977

1 204 346

1 001 076

83,1

931 300

1 850

929 450

Jihomoravský

Moravskoslezský

Ing. Pavel Staněk

Informace Základní školy v Bohuslavicích
A co my ve škole….?
Zmítáme se neustále mezi prezenční a distanční výukou, nyní se dokonce pandemie dotkla také
výrazněji školy, spíše školky. Byli jsme nuceni na doporučení KHS v mateřské škole přerušit
provoz. Věříme, že nás to stejné nečeká také ve škole, protože se nám opět mají naši žáci vrátit
postupně zpět do lavic. Opět se probíráme manuály a metodikami MŠMT, jak výuku zajistit, co se
stravováním, družinou atd….
Ale nemyslím, že bychom to nezvládli. Zamýšlím se teď nad tím, co vy - rodiče? Nedávno jsem
četla zajímavý článek, v němž reaguje školský ombudsman Ladislav Hrzal na některé poznámky a
dopisy směřující přímo na něj.
Např. matka dvou dětí napsala: „Máme dvě děti na druhém stupni základní školy, které díky
pandemii půl roku byly mimo školu, největší následky jsou tyto:
- naše děti ztratily pracovní i sociální návyky, mají nyní velký problém jít kamkoliv do
společnosti a vyvíjet tam komunikační aktivitu,
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jsou zcela závislé na internetu a online světě,
ztratily kontakt s komunitou vrstevníků,
zhoršila se velmi výrazně jejich fyzická kondice, přibraly na váze, bolí je záda a trpí
migrénami,
došlo k velkému zhoršení vztahů mezi dětmi a námi rodiči, vztahy jsou konfliktní,
zhoršuje se jejich gramotnost, a to výrazně…prakticky přestaly číst,
naše děti, ač velmi pracovité a svědomité, mají záchvaty deprese a beznaděje…“

Jak píše pan ombudsman, důvěra této matky v něj ho potěšila, ale jeho odpověď moc potěšující
nebyla. Píše, že nevěří, že je vše zaviněno pouze distanční výukou. Spíše je to názorná ukázka
způsobu rodinného života před pandemií. Ráno děti odešly do školy, tam se také naobědvaly,
odpoledne se vrátily domů, ale jen na chvilku, protože volné odpoledne jim vyplňovaly zájmové
kroužky. Při večeři se rodina sešla, pak domácí úkoly, televize a spát. Veškerou výchovu a vzdělání
nechali rodiče jiným. Kdyby to tak nebylo, neměli by dnes problémy s tím, co popisují. Povídali si
s dětmi? Trávili s nimi alespoň část volného času? Zajímali se o to, co se učí ve škole? Rodiče by se
měli obrátit především sami k sobě. Hrzal nabádá rodiče: „Zajímejte se o problémy vašich dětí,
pomozte jim s distanční výukou, hledejte témata k rozhovoru, zahrajte si společné hry… Nehledejte
však vinu pouze v tom, že děti nemohou do školy.“
Ombudsman nabádá učitele, aby připomínali rodičům jejich zákonné povinnosti. Mnozí si
neuvědomují, že vzdělání a výchova jejich dětí je především jejich právem a jejich povinností
(podle § 858 občanského zákoníku). Škola jim v tom samozřejmě významně pomáhá, ale
odpovědnosti je nezbavuje. Koneckonců jsou to přece jejich děti.
Toto je současný pohled pana ombudsmana na vzdělávání a výchovu.
Trocha historie… co na to říká Komenský?
Pro odlehčení bych připojila ještě slova z historie, a to slova učitele národů
J. Amose Komenského. 15. listopadu jsme si připomněli 350 let od jeho úmrtí.
Jeho tvůrčí odkaz připomíná, že:
„Úloha učitele není snadná. Často nenachází přirozenou podporu ani u málo spokojených rodičů.
Chuť k učení rozněcují a podporují rodiče, škola, věci samy, metoda, vrchnost. Rodiče tím, budou-li
před dětma často vychvalovat učení a učené lidi, když při vybízení k pilnosti budou slibovat pěkné
knížky, šaty nebo něco jiného hezkého, když budou chválit učitele pro jejich učenost, vlídnost
k žákům…konečně, když k němu někdy pošlou žáka se vzkazem nebo s nějakým dárkem.“ ☺
Komenský považuje vzdělanost, moudrost a výchovu mládeže za rozhodující. „Všeho světa
příkladové ukazují, že sláva národů a rodů, měst a osad, obcí, církví toliko na lidech moudrých
záleží. My opět-liž čekati budeme, aby nám lidé takoví jako v lese dříví sami vyrostli? …Ó nikoli,
nikoli! Naše povinnost jest o to se starati, aby naší bedlivou prací vychováváni byli…. Mládeži musí
být vštěpovány všechny ctnosti bez výjimky – moudrost, umírněnost, statečnost a spravedlnost.“
On – line konzultace
Čas neúprosně letí a my máme za sebou čtvrtletí. S klasifikací to sice letos zase bude trochu jinak,
ale přesto pokládáme za velmi důležité rodiče informovat a konzultovat výuku. Nabídli jsme letos
netradiční on-line konzultační okénka pro zákonné zástupce dětí. Rodiče se mohli také vyjádřit k
on-line výuce prostřednictvím emailů, popř. si vyučující, ve výjimečných případech, měli možnost
domluvit osobní schůzku. Přestože jsme rodičům nabídli všechny tyto možnosti, zájem o konzultace
nebyl moc velký. Věřte, že nás velmi těší, když se rodiče zajímají o své děti a o školu. Jedině tak
můžeme společně pro naše žáky vytvořit přátelské a bezpečné klima.
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Přeji všem rodičům i učitelům pevné nervy, hodně trpělivosti a pozitivní přístup ke vzdělávání i
výchově dětí.
Mgr. Gabriela Prchalová

Matematický klokan 2020 online
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže,
která v osmdesátých letech minulého století vznikla v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal její
první ročník ve Francii, se rozšířila do dalších evropských zemí a postupně i na další kontinenty.
V roce 2016 se jí účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa. Již několik
let se do tohoto klání zapojuje i naše škola. Jelikož původní termín soutěže 20. 3. 2020 byl kvůli
pandemii zrušen, organizátoři
nyní uspořádali tuto soutěž
online.
Pro žáky to byla velká výzva.
Počítala celá škola, tedy 2. – 9.
třída, neboť prvňáčci v této
soutěži svoji kategorii nemají. I
oni však soutěžili, a to v kresbě
klokanů.
Podle pravidel soutěže jsou děti
rozděleny do 4 kategorií podle
věku:
Cvrček
Klokánek
Benjamín
Kadet

(2. - 3. třída),
(4. - 5. třída),
(6. - 7. třída),
(8. - 9. třída).

V kategorii Cvrček žáci řešili 18 úloh a mohli dosáhnout maximálně 90 bodů. V ostatních
kategoriích řešili 24 testových úloh, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení.
Úlohy byly seřazeny do třech skupin podle obtížnosti. Za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4,
nebo 5 bodů, za každou chybnou odpověď se jeden bod odečetl. Aby soutěžící nedosahovali
záporných výsledků, mají vždy do začátku 24 bodů. Maximální počet bodů, které mohou získat, je
tedy 120.
Děkujeme všem, kdo podpořili soutěž Matematický klokan a zúčastnili se její online verze.
V tabulce na webových stránkách školy najdete umístění žáků v jednotlivých kategoriích. Všem
vítězům gratulujeme!
Za tým Matematického klokana zpracovala Mgr. Karla Poštulková
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Vážení příznivci bohuslavického perníku!
Stalo se již tradicí několika posledních let, že jsme v prosincovém zpravodaji hodnotili uplynulou
výstavu „Kouzlo a vůně perníku“. Letošní výstavu, jsme z důvodu dodržení současných nařízeních
vlády ohledně pořádání veřejných kulturních akcí, museli zrušit.
Protože chceme, abyste na nás nezapomněli a zachovali nám přízeň, tak vám nabízíme výstavku
„Kouzlo a vůně perníku v karanténě“, kterou najdete ve fotogalerii na obecních internetových
stránkách.
Doufáme, že naše výrobky potěší vaše oči, pohladí vás na duši a někoho budou třeba inspirovat
k vlastní tvorbě.
Přejeme vám krásné prožití adventní doby, rodinnou vánoční pohodu a hlavně hodně zdraví a
Božího požehnání po celý nadcházející rok 2021.
Těšíme se s vámi na příští výstavu, doufáme, že už to bude zase „naživo“ v sále kulturního domu v
Bohuslavicích.
Za klub bohuslavických perníkářů Birtková Magdalena a Hamplová Lucie.
Karlovice u Vrbna
Chci Vás pozvat do nádherné přírody Jesenicka s nejčistším vzduchem, jenž je využíván k léčení
(Karlova Studánka, Lázně Jeseník).
Já Vás však zvu do malebné obce Karlovice k týdennímu pobytu (7 dní, 6 nocí), spojenému
s klidem, pohodou, relaxací, zážitky a společenskou zábavou. Pokoje jsou vkusně zařízené, každý
má své soc. zařízení (sprcha, WC), lednici, televizi, 2-3 lůžkové pokoje. Během pobytu využíváme
bazén, vířivku i perfektní masáže – vše v objektu. Zajištěn je výlet, hudební večer, tombola, mše.
Mimo to Karlovice vybízí k procházkám – rovina, návštěvě cukrárny, nebo restaurace Na rybníčku.
Nyní to nejdůležitější:
Délka pobytu – 7 dní (6 nocí)
Termín – Ne 30. 5. -so 5. 6. 2021
Cena – 3.450 Kč/os (pobyt + plná penze)
Možno zakoupit jako vánoční dárek, volných mám už jen 7 pokojů.
Kontakt: Kristina Blokschová mob. 724 455 288

Organizace bohoslužeb v Bohuslavicích
podle aktuálních vládních nařízení
Od 3. 12. se mění pravidla pro účast na bohoslužbách: maximální povolený počet účastníků
odpovídá 30% obsazenosti všech míst k sezení (kromě personálu). V našem farním kostele tomuto
maximálnímu počtu odpovídá 99 osob. Z toho vyplývá, že bohoslužby ve všední dny jsou
přístupné bez omezení; nedělní bohoslužby budou navýšeny o dvě další, jak tomu bylo už
v květnu a chvilku v říjnu, tzn. o mše v sobotu v 16:00 a v 17:30. Prosím farníky, aby obsadili
zhruba rovnoměrně všechny čtyři bohoslužby, a to nejlépe po rodinách a domácnostech, protože
v kostele je nutno dodržovat i určité rozestupy. V říjnu toto rozmístění proběhlo velmi dobře, věřím
tedy, že situaci zvládneme i nyní v prosinci. Vánoční bohoslužby budou upřesněny s ohledem na
aktuální platná vládní nařízení. Ruší se tak i dosavadní výjimečné otevření kostela ve středu a
v pátek; zpovídá se jako obvykle před bohoslužbami. Už jen tuto neděli 6. prosince budu podávat
v kostele svaté přijímání od 14 do 15 hodin. Děkuji za pochopení a prosím o ochotnou spolupráci při
této organizaci bohoslužeb.
P. Vojtěch Janšta

Stránka | 11

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 336

Prosinec 2020

Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – prosinec 2020
Liturgická oslava

Den

Datum

PÁ

4.12.2020

SO

5.12.2020

NE

6.12.2020 2. neděle adventní

PO

7.12.2020

ST

9.12.2020

PÁ

11.12.2020

SO

12.12.2020

Čas

Úmysl mše svaté

17:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
16:00 Za manžele Plačkovy, vnuka Robina a za živou rodinu
17:30 Za živé a zemřelé farníky

Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie

6:45 Za živé a zemřelé členy živého růžence
9:30 Za živé a zemřelé farníky
17:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků
17:00 Výroční rekviem za Güntera Fusse
17:00 Za Hedvikou Kocurovou, manžela, syna a sourozence
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu
16:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
17:30
6:45

NE

13.12.2020 3. neděle adventní

9:30 Na poděkování za 80 let života s prosbou za živou a +
rodinu

ST

16.12.2020

17:00 Výroční rekviem za Petra Šebestíka

PÁ

18.12.2020

17:00 Za Viléma Kotzura, manželku, dceru, syna a zetě a živou
rodinu

SO

19.12.2020

16:00
17:30 Za živé a zemřelé farníky
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

20.12.2020 4. neděle adventní

ST

23.12.2020

ČT

24.12.2020

PÁ

25.12.2020

9:30 Za Petra Polického, za + a živou rodinu s prosbou o
oživení daru víry pro mladou generaci
17:00 Za Petra Newrzellu, rodiče z obou stran a živou a +
rodinu

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

24:00
9:30 Za živou a + rodinu Kozákovu
6:45

SO

26.12.2020 Svátek sv. Štěpána

9:30 Za Alžbětu Odvodyovou, + rodiče z obou stran a +
příbuzné s prosbou o Boží požehnání pro manžela
Vojtěcha
6:45

NE

27.12.2020 Svátek Svaté Rodiny

9:30 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života; za + otce a
bratra s rodinou a za všechny postižené pandemií

ST

30.12.2020

17:00

ČT

31.12.2020

17:00 Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok

Stránka | 12

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 336

Prosinec 2020

Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci prosinci 2020
Kocur Karel
Moslerová Helena
Šimo Josef
Vitásková Jana
Poštulková Marie
Birtek Hubert
Vitásek Heřman
Kozáková Alžběta

Kocurová Marie
Vitásková Gabriela
Boczková Waltrauda
Nevímová Božena
Mička Martin
Birtek Jan
Cigánová Pavla
Kocur Erhard
Miketa Josef

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
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
katerina.stankova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu
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