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Vážení spoluobčané,
začátek dubna nás přivítal typicky „Aprílově“.
Zatímco na Zelený čtvrtek jsme mohli vyrazit
v kraťasech, hned následující den jsme se
vraceli do zimních bund. První dubnový víkend
jsme oslavili Velikonoce, v pořadí druhé bez
tradičních zvyků jako je u nás tragačikování,
hojná účast na kostelních bohoslužbách, pondělí
Šmigrust a úterní únava. Přesto věřím, že nás
tyto svátky povzbudily v době pandemie a
naladily na jarní období a lepší časy.
V dubnu proběhne zasedání rady obce a jednání
obecního zastupitelstva. Dokončují se práce II.
etapy rekonstrukce podkroví MŠ a připravuje se
vypsání výběrového řízení na poslední část.

Začneme s opravou budovy váhy, venkovních
prostor obecního dvora a snad se zahájí i práce na
opravě potoka.
Přeji nám krásné prožití aprílových dní.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Informace pro občany - Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Elektronický sčítací formulář je zpřístupněn do 11. 5. na webu www.scitani.cz, nebo v mobilní aplikaci,
která je k dispozici na Google Play i AppStore pod názvem „Sčítání21“.
Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet listinné sčítací formuláře těm, kteří se nesečetli online.
Distribuce formulářů probíhá podobně jako doručování doporučených poštovních zásilek. Komisař se
dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem
návštěvy dostanete do schránky. Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás
pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám bude opět oznámen. Listinný formulář získáte také
na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na kontaktním místě
kterékoliv poště, nebo vhodíte do poštovní schránky, a to nejpozději do 11. 5. Obálka s logem Sčítání
2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Sčítací komisaři pro obec Bohuslavice:
Romana Schuppíková, č.průkazu 90-07-00393, sčítací obvod: 70071007
Alexandr Termer, č.průkazu 90-07-10210, sčítací obvod: 70071008
Kontaktní místo: Dolní Benešov, Poštovní 83, 747 22 Dolní Benešov
První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.
Detailní informace naleznete na webových stránkách obce, nebo v elektronické podobě
na: www.scitani.cz, email:dotazy@scitani.cz
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Z 28. zasedání rady obce Bohuslavice dne 17. 3. 2021
Vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Aktuální informace k COVIDU. Zrušení kontroly JSDH. Zavřená ZŠ a MŠ. Doporučeno testování
zaměstnanců obce.
Zametení cest mimo Opavskou. Úklid okolí polních cest, ořez stromů, posečení staré trávy, úklid
odpadků.
Jednání se starosty Kozmic a D. Benešova o vypracování projektové dokumentace na opravu polní
cesty Kozmická.
Návrh na vypracování územní studie k zastavění pozemků u ulice Lipová.
Monitoring komunitního plánování za rok 2020 a Základní listinu Komunitního plánování.
Hospodaření obce za I. – II. 2021. Příjmy roku 2021 8.879.007,85 Kč, zůstatek 2020 26.700.602,54
Kč, DPH 621,08 Kč, celkem 35.580.231,47 Kč. Výdaje 4.160.201,57 Kč.
Zůstatek 31 420 029,90 Kč, BÚ ČS 16 330 451,52 Kč, ČNB 15 089 578,38 Kč. Výběr daní za I. - II
2021.
Jednání o změně systému odvozu pneu ze sběrného místa.
Stav jednání o převodu pozemku p. č. 2619 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Informace o realizaci přeložky VN v lokalitě Jižní Svahy.
Zapojení do výzvy „Minuta ticha za oběti pandemie“.
Mimo jiné schválila:
Podání žádosti o dotaci Moravskoslezského kraje na vypracování projektové dokumentace na opravu
povrchu polní cesty Kozmická.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu mezi obcí Bohuslavice a Tomášem Moslerem.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IP-128027914/VB002 mezi obcí Bohuslavice a ČEZ pro připojení RD pana Halody.
Cenovou nabídku firmy URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o. na doplnění Změny ÚP
Bohuslavice č. 1.
Přijetí 3 – 5 brigádníků na práce v obci.
Zapojení do projektu „Podpora rozvoje cykloturistiky na Hlučínsku“.
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2019 a 2020.
Inventarizaci majetku obce Bohuslavice za rok 2020.
Záměr výpůjčky pozemku na p. č. 298 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína firmě Balíkovna k instalaci boxu.
Aktualizaci ceníku poplatků za zapůjčení obecního majetku.
Žádost o příspěvek Hultschiner soldaten, Zdravotní klaun, Domov Bílá Opava, Linka bezpečí.
Opravu budovy váhy v obecním dvoře.
Výsledek výběrového řízení na opravu potoka a pověřuje starostu obce podpisem SOD.
Výsledek výběrového řízení na zakoupení kompostérů a pověřuje starostu obce podpisem SOD.
Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.
Pozvánka na zasedání OZ
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2021 v 18.00 hodin
v obřadní síni obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových
stránkách obce.
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Další informace
Územní plán
Minulý měsíc byly dokončeny několikaleté práce na Změně č. 1 Územního plánu Bohuslavice. Do
návrhu byly zapracovány požadavky občanů schválené zastupitelstvem a obce Bohuslavice. Veřejné
projednávání by mělo být v květnu. Přesný termín bude oznámen na webových stránkách obce a
úřední desce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Služby a zapůjčování obecního nářadí
Obec Bohuslavice nabízí občanům zápůjčku nářadí a provádění služeb. Úplný ceník je zveřejněn na
webových stránkách obce.
Doprava
- Za zajištění služby malotraktoru s vlečkou
- Práce obsluhy
- Počet ujetých km traktoru
- Zajištění služby hasičskou cisternou
- Práce obsluhy has. cisterny
- Počet ujetých km has. cisternou
- Osobní auto s vozíkem (min. ½ hod.)
- Vozík samostatně
- Práce obsluhy
- Počet ujetých km auta
- Auto Bonetti – přistavení kontejneru
- Auto Bonetti Odvoz na skládku
- Auto Bonetti Zpracování odpadu

250,- Kč/1 hod.
200,- Kč/1 hod.
20,- Kč/1 km
600,- Kč/1 hod.
200,- Kč/1 hod.
50,- Kč/1 km
100,- Kč/1 hod.
100,- Kč/1 hod.
200,- Kč/1hod.
10,- Kč/1 km
300,- Kč
15,- Kč/1 km
dle skutečnosti

Ceny jsou včetně DPH
Zapůjčení obecního majetku:
- Sada stůl + 2 lavičky
- Prodejní stánek
- Party stan
- Nůžkový stan
- Paušální poplatek za dovoz a odvoz setů v obci
-

Stroje:
křovinořez, kladivo, drtič, aku nůžky, vrták děr,
motorová pila
Dataprojektor
Vibrační deska vč. dovozu (min1/2 dne)
Vysoušeč vlhkosti
WC – TOI, nájemce si zajistí přepravu a vyčištění

Prodej
- Zámková dlažba
- Dlaždice 50x50x10cm

25,- Kč vč. DPH/1 sada
500,- Kč vč. DPH/1stánek
600,- Kč vč. DPH
200,- Kč vč. DPH
300,- Kč

200,- Kč vč. DPH/den
200,- Kč vč. DPH/den
500,- Kč vč. DPH/den
20,- Kč vč. DPH/den
200,- Kč/den
50,- Kč vč. DPH/1 m2
50,- Kč vč. DPH/1 m2
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Koleda
Koledování je krásný folklorní zvyk, který naštěstí nevymizel z naší obce. Nesetkáváme se sice
s koledou na 2. vánoční svátek na svatého Štěpána, ale přesto nám zůstala v dalších podobách. Snad
nejznámější je koledování skupinek dětí na den Tří králů, které je spojeno se sbírkou pro Charitu, a
dlužno dodat, že v naší obci již po mnoho let opravdu bohatou. Další příležitostí jsou Velikonoce. Na
Velký pátek a Bílou sobotu prochází obcí ministranti s tragačikama a připomínají nám, že zvony
odletěly do Říma. Velikonoční pondělí je Šmigrust, polévání a šlehání děvčat, dívek i žen, aby nám
zůstaly mladé, zdravé a krásné. Odměnou bývá vajíčko, sladkost a pro dospělé něco ostřejšího do
zobáčku.
Bohužel v posledním období zažíváme v naší obci i další „koledu“. Po dědině chodí dospělý, zdravý
a silný muž, který nedodržuje žádné tradice, ani nepracuje pro žádnou dobročinnou organizaci. Přesto
zvoní po domech a požaduje „vypůjčení“ peněžní hotovosti nebo různé alkoholické nápoje. Žasnul
jsem, když jsem se dozvěděl, jak často bývá úspěšný. Žádám Vás, abyste nepodporovali toto žebrání.
Vaše dobré srdce a poskytované prostředky určitě najdou uplatnění na potřebnějších adresách.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Informace ke svozu popelnic v tomto týdnu
V tomto týdnu proběhne svoz týdenních a čtrnáctidenních popelnic místo pátku 9. 4.
v sobotu 10. 4. 2021.
Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Bohuslavice může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 3,73 t. Na každého obyvatele tak připadá 2,09
kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 44,47 tun. Víte kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? 18 ks
Nebylo nutné vytěžit 2 184,43 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 82 krát.
Došlo také k úspoře 22 486,92 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 22487 krát.
Podařilo se recyklovat 2 143,24 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít
pro výrobu 88 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 75,65 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 13449
1€ mincí, nebo 93,45 kg hliníku, který by stačil na výrobu 6230 plechovek o objemu 0,33 l.
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Jarní varování před pálením trávy a větví i ohníčky v přírodě
Přestože se pozornost této země zaměřena na boj proti koronaviru, obezřetnost bychom neměli
opouštět ani na procházkách jarní přírodou či při úklidových pracích na našich zahrádkách. Stejně
jako v uplynulých letech hrozí požárů luk a travních porostů, kdy ve většině případů hrála hlavní roli
nedbalost občanů.
Každý rok přitom hrozí poranění či úmrtí zvláště u rizikových skupin, kterými jsou senioři –
zahrádkáři, zvyklí za mnohá desetiletí svého života staré trávníky vypalovat, v nebezpečí bývají i
kolem nich pobíhající vnoučata. Vypalováním starých trav a podobných suchých porostů je podle
zákona o požární ochraně striktně zakázáno. Při porušení zákazu umožňuje tento zákon uložení
peněžité sankce – pokuty, občanům až do výše 25 tisíc korun, firmám až půl milionu korun.
Pálení vždy suchého listí, klestí a shrabané trávy na „jedné přiměřené hromadě“ zákon přímo
nezakazuje. Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, která stanovuje zákon.
(Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zmíněným zákonem o požární
ochraně, ale také zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti.)
Pro podnikající fyzické a právnické osoby v našem kraji platí, že musí plánované pálení dřeva, papíru,
suchých rostlinných zbytků předem ohlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru
Moravskoslezského kraje na číslo 950 739 814, nebo elektronickým formulářem pod názvem „Pálení
klestí“ na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (banner
vpravo dole): www.hzsmsk.cz.
Povinnost ohlášení pálení na zahrádkách pro řadové občany není sice zákonem stanovena, při pálení
většího množství zbytků se však doporučuje (mj. zabrání zbytečnému výjezdu jednotek hasičů při
zpozorování „požáru“ kolemjdoucími či sousedy).
Při pálení rostlinných materiálů (zvláště listí) na zahradě nám energie, která je v nich obsažena, k
ničemu neposlouží, jen ohřeje vzduch a oheň zadýmí okolí a přivodí zbytečné nepříjemnosti u
sousedů, třeba u jejich schnoucího prádla. Rostlinné materiály je nejlepší využít do kompostu, díky
němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. A větve lze štěpkovat.
Pokud se i přesto rozhodnete odpady na zahradě spalovat, dodržujte alespoň tato bezpečnostní
opatření:
• Pálení musí kontrolovat osoba, která dovršila věku 18 let. Střízlivá.
• Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
• Ohniště musí být založeno na nehořlavém, např. hliněném podkladu, a musí být obloženo
kameny nebo odkopáno k zabránění rozšíření ohně.
• Vždy musí být k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte – kbelík s vodou, pískem,
lopatka, zahradní hadice...
• Oheň se nesmí rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
• Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo
silný vítr.
• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů, tj.
domů, plotů, aut, hromad suchého dřeva apod.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba, která pálí
suchý zahradní odpad, povinna okamžitě ohlásit požár na číslo tísňového volání 112 nebo
150.
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Matematický klokan 2021 online
Soutěž Matematický klokan je již na naší škole tradicí. Tato mezinárodní soutěž není určena jen
nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce
žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných
netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.
Letošní ročník proběhl distančně ve dnech 18. a 19. 3. 2021. Děti si s příklady velmi pěkně poradily.
Podle pravidel soutěže byly rozděleny do 4 kategorií podle věku: kategorie Cvrček (2. - 3. třída),
Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída) a Kadet (8. - 9. třída). Prvňáčci v této soutěži svou
kategorii nemají. I oni však soutěžili, a to v kresbě klokanů.
V kategorii Cvrček žáci řešili 18 úloh a mohli dosáhnout
maximálně 90 bodů. V ostatních kategoriích řešili 24 úloh,
přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy
jsou vždy seřazeny do třech skupin podle obtížnosti. Za
správnou odpověď soutěžící získává 3, 4 nebo 5 bodů, za každou
chybnou odpověď se jeden bod odečítá. Aby soutěžící
nedosahovali záporných výsledků, mají vždy do začátku 24
bodů. Maximální počet bodů,
které mohou získat, je tedy 120.

V tabulce na webových stránkách školy najdete umístění žáků v
jednotlivých kategoriích. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Za tým Matematického klokana zpracovala Mgr. Karla Poštulková

Knihovna
Knihovna zůstává po dobu nouzového stavu otevřena v režimu výdejního okna:
Pondělí a středa od 12.30 – 17.00 hodin a čtvrtek od 12.00 – 15.30 hodin.
V dubnu byly zakoupeny nové knihy „Kouzelné čtení s Albi tužkou“- knihy, díky kterým se děti
zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých a užitečných informací, dají se s nimi hrát i
různé hry a kvízy. Zatím budou tyto knihy půjčovány těm, kteří již nějakou knihu z této edice mají a
již vlastní Albi tužku, v případě zájmů budou dokupovány nové díly. Proto prosím, zda byste do emailu: marie.mikova@bohuslavice.eu napsali zpětnou vazbu, zda máte o tyto knihy zájem, případně
jaké díly, o kterých si myslíte, že by neměly v knihovně chybět. Děkuji za jakékoliv nové podněty.
Vybírá se poplatek na r. 2021: děti, studenti, důchodci – 20,- Kč, dospělí 50,- Kč.
Marie Miková
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – duben 2021
Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

ST

7.4.2021

18:00 Za Elfrídu Štefkovou, manžela a syna s prosbou k Panně
Marii o ochranu pro živou rodinu

PÁ

9.4.2021

18:00 Za Blanku Breuerovou a živé rodiny

SO

16:00 Za Josefa Zajíčka, bratra, otce Jana Zajíčka, Josefa Nováka a
živou rodinu

10.4.2021

17:30 Za Aloise Hurného a rodiče z obou stran
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

11.4.2021 2. neděle velikonoční

ST

14.4.2021

18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života; za + rodiče
s prosbou za živou rodinu

PÁ

16.4.2021

18:00 Za Lýdii Dominikovou, rodiče z obou stran a živou rodinu

17.4.2021

16:00 Za Karla Klimka k 10. výročí úmrtí, za + rodiče Kociánovy, +
dceru, + zetě a + vnuka Adama

SO

9:30 Za + rodiče Pchálkovy, a + bratra s prosbou za živou rodinu

17:30

NE

18.4.2021 3. neděle velikonoční

6:45 Za + Josefa Kocura k nedožitým 70. narozeninám; za rodiče,
tchána, švagra a tety s prosbou o Boží požehnání pro živou
rodinu
9:30 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života
s prosbou za živé a + příbuzné

ST

21.4.2021

18:00 Výroční rekviem za Miroslava Hnilku

PÁ

23.4.2021 Svátek sv. Vojtěcha

18:00 Na poděkování za 50 a 30 let společného života s prosbou o
Boží požehnání do dalších let

SO

16:30 Za Josefa Nováka, + sourozence, rodiče z obou stran a živou
rodinu

24.4.2021

18:00
6:45 Za Arnolda Janoše, rodiče z obou stran a živou rodinu

NE

25.4.2021 4. neděle velikonoční

ST

28.4.2021

18:00 Za + manžela Jana Veverku, rodiče z obou stran, + vnučku
Ivanu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

PÁ

30.4.2021

18:00 Za Roberta Bočka k nedožitým 100. narozeninám, za Karla
Bočka při příležitosti 25. výročí úmrtí s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

SO

1.5.2021

9:30 Za živé a zemřelé farníky

16:30
18:00
NE

2.5.2021 5. neděle velikonoční

PO

3.5.2021

ST

5.5.2021

Svátek sv. Filipa a Jakuba

6:45 Za živé a zemřelé farníky
9:30 Za živé a zemřelé hasiče
18:00 Na úmysly společenství Modlitby farníků
18:00 Výroční rekviem za Lydii Slanou
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Zpravodaj obce Bohuslavice č. 340

Duben 2021

Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci dubnu 2021
Hanskeová Anna
Rosa Drahomír
Hulvová Jarmila
Pudich Pavel
Štefek Verner

Vitásková Lucie
Kocurová Anna
Kocurová Kristina
Hurná Magdalena
Šimová Irmgarda

Všem 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

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 340 – duben 2021 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. dubna 2021.

