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Vážení spoluobčané,
apríl s chladným a proměnlivým počasím je
minulostí a my jsme na prahu května „měsíce
lásky“. Vzhledem ke „skluzu“ přírody mohli
muži letos políbit své milé pod krásně
rozkvetlými třešněmi. Bohužel ani v květnu se
nerozběhne společenský život podle našich
představ. Nebude se konat kulturní vystoupení
pro maminky, ani plánované první svaté
přijímání a vítání občánků. Poslední dvě akce
jsou přesunuty na červen. Druhou neděli po
velké mši položíme pamětní kytice obětem
druhé světové války.
Pokračoval úklid obce a práce v mateřské škole.
V areálu školy byly také dosazeny bylinky, keře
a stromky v rámci projektu Ozelenění okolí
školy. Byla také objednána fréza a odstraněny
pařezy, které zůstaly v obci po vykácených
stromech u rybníka, školy, areálu SK a u kříže
na točně.

Uskuteční se zasedání rady obce a zahájí se práce
na obecním majetku. Oprava váhy, zpevněných
ploch v obecním dvoře a potoka. V květnu by měla
být dodána nová hrobová čísla, která budou
následně pracovníky obce vyměněna. U obecního
úřadu bude instalován box společnosti Zásilkovna.
Přeji nám všem hodně pohody a naděje do dalších
týdnů.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Oprava potoka
V květnu se začne s opravou břehů potoka. Bude se jednat o pracovně, časově i finančně
náročnou akci, proto několik informací k plánované realizaci. V první etapě se bude
opravovat část u rybníků na ulici Poštovní v úseku od kuzně po most u obecního úřadu
v délce 350 m. Dlaždice po obou stranách břehu budou nahrazeny kamenobloky o rozměrech
cca 100 x 100 x 40 cm, které budou navzájem svařeny. Bohužel se musí odstranit stávající
zeleň, která bude nahrazena novou výsadbou. Dno potoka zůstane zachováno. Dle informací
zhotovitele firmy Rosis s. r. o. se bude pracovat vždy cca na 20-ti metrových úsecích.
V místě prací bude omezena doprava i pohyb okolo Špakovského rybníka. Práce by měly
být dokončeny do prosince. Žádám Vás o trpělivost, respektování omezení a ohled na vlastní
bezpečnost při pohybu v tomto prostoru.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 29. zasedání rady obce Bohuslavice dne 14. 4. 2021
Vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení. Zajištění likvidace
pneumatik. Instalaci boxu Zásilkovna. Oprava branek na VUH, dvě nerezové lavičky z Poštovní.
Aktuální informace k COVIDU. Zahájení výuky v ZŠ a MŠ. Testování zaměstnanců obce.
Územní plán, změna č. 1, termín veřejného projednávání.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Studie likvidace
odpadních vod v obci Bohuslavice.
Informace MěÚ Hlučín z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Žádosti o pronájem kancelářských prostor v obecním dvoře.
Závěrečné účty SOH a SOMH vyvěšeny na ÚD. Do OZ v červnu.
Prodej CAS Tatra 815.
Hospodaření obce za I. – III. 2021. Příjmy roku 2021 12 509 333,05 Kč, zůstatek 2020 26.700.602,54
Kč, DPH 3,08 Kč, celkem 39 209 938,67 Kč. Výdaje 6 507 311,56 Kč. Zůstatek 32 702 627,11 Kč,
BÚ ČS 17 577 576,33 Kč, ČNB 15 125 050,78 Kč. Výběr daní za I. – III. 2021.
Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Aktuální informace o rekonstrukci pavilonu MŠ.
Informace o opravách břehu potoka.
Informace o projektu Obec Bohuslavice – předcházení vzniků odpadů (kompostéry).
Realizaci opatření po kontrole ZVA Ozelenění okolí školy v Bohuslavicích.
Stav převodů z ÚZSVM: Kulturní dům a potok před obcí p. č. 3014 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Vydání územního souhlasu s umístěním stavby přeložky VN v lokalitě Jižní Svahy.
Žádost o koupi domu služeb.
Mimo jiné schválila:
Přijetí pracovníka do pracovního poměru na dobu neurčitou.
Uzavření smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení firmou Asekol.
Výpůjčku pozemku na p. č. 298 firmě Balíkovna k instalaci boxu.
Cenovou nabídku na opravu budovy váhy.
Výsledek výběrového řízení na akci Obecní dvůr, zpevněné plochy.
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele „Rekonstrukce podkroví budovy MŠ a ZŠ Bohuslavice“.
Příkazní smlouvu na administraci výběrového řízení na dodavatele „Rekonstrukce podkroví budovy
MŠ a ZŠ Bohuslavice“.
Opravu budovy skladu nářadí v ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Nákup nových hrobových čísel.
Opravu povrchu a prodloužení vodovodního řadu na místní komunikace Západní.
Opravu povrchu polní cesty Kozmická.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 22. 4. 2021 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Jan Manusch, MVDr. Martin Ostárek a Vlastimil Vitásek, konstatuje,
že na dnešním 16. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Radek Kotzur a Prof. RNDr. Radek Kučera Ph.D.,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Kateřina Staňková
Omluvena: Bc. Andrea Matýsková. Ing. Pavel Staněk
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 16/1 a) schválilo:
Členy návrhové komise Jana Manusche, MVDr. Martina Ostárka a Vlastimila Vitáska, ověřovateli
zápisu Radka Kotzura a Prof. RNDr. Radka Kučeru Ph.D.
usnesením č. 16/1 b) schválilo:
Program 16. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 16/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za I. – III. 2021. Příjmy I. – III. 2021 12 509 333,05 Kč, zůstatek 2020
26.700.602,54 Kč, Financování - přenesená daňová povinnost DPH 3,08 Kč, celkem 39 209 938,67
Kč. Výdaje I. – III. 2021 6 507 311,56 Kč. Zůstatek 32 702 627,11 Kč, BÚ ČS 17 577 576,33 Kč,
ČNB 15 125 050,78 Kč.
usnesením č. 16/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 2/2021 bez výhrad.
usnesením č. 16/1 e) schválilo:
Poskytnutí bezúročné půjčky Římskokatolické farnosti Bohuslavice ve výši 1 000 000,- Kč na opravu
střechy kostela se splatností na 3 roky.
usnesením č. 16/1 f) schválilo:
Smlouvu o výpůjčce a darování zahradního kompostéru KOMP 1050 PREMIUM o objemu 1 050 l
uzavřenou podle ustanovení § 2193 a násl. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
usnesením č. 16/1 g) schválilo:
Prodej CAS Tatra 815 za cenu stanovenou odhadcem obci Unín na Slovensku.
usnesením č. 16/1 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 Janem
Manuschem, Opavská 275, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 16/1 i) schválilo:
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt Studie likvidace splaškových vod v obci Bohuslavice a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
usnesením č. 16/1 j) schválilo:
Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města
Hlučína a jeho správního obvodu včetně jednacích řádů.

Stránka | 4

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 341

Květen 2021

usnesením č. 16/1 k) neschválilo:
Úplatný převod pozemku p. č. 3014 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do majetku obce Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 16/2 a) Kontrolu usnesení. Nebylo ukládací usnesení.
č. 16/2 b) Aktuální informace o majetku, investicích a opravách. Stěhování do obecního dvora,
zametání MK po zimě, ořezávání stromu a sečení staré trávy okolo nových polních cest.
č. 16/2 c) Informace o opatřeních obce v souvislostí s pandemii COVID – 19.
č. 16/2 d) Informaci o hospodaření příjmu daní za období I-III 2021.
č. 16/2 e) Vyhlášení veřejného projednávání Změny č. 1 ÚP Bohuslavice.
č. 16/2 f) Jednání o možnosti svozu pneumatik z obecního dvora.
č. 16/2 g) Možnost výpůjčky kompostérů občanům.
č. 16/2 h) Informaci o pracích na majetku obce Bohuslavice:
č. 16/2 i) Stav převodu pozemku 578/1 (podium) z ÚZSVM do vlastnictví obce Bohuslavice.
č. 16/2 j) Vydání územního souhlasu na přeložky VN v lokalitě Jižní Svahy.
č. 16/2 k) Monitoring komunitního plánování za rok 2020.
č. 16/2 l) Další informace z posledních jednání rady obce:
Účast v projektu SOH Rozvoj cykloturistiky.
Umístění boxu Zásilkovna v obci.
Nákup nových hrobových čísel.
Ověřovatelé usnesení:
Radek Kotzur v. r.

Prog. RNDr. Radek Kučera Ph.D v. r.

Mgr. Pavel Dominik, starosta v. r.

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka v. r.
V Bohuslavicích dne 22. 4. 2021

Další informace
Něco o psech
Pes je nejlepší přítel člověka, ale umí také pěkně zlobit. V posledních týdnech jsme se několikrát
v mediích setkali se zprávou o útoku psa na člověka. Dospělý se může ubránit, ale pro dítě může být
takový útok fatální. Bohužel jsem se v posledních týdnech setkal s několika stížnostmi našich občanů
na volně pobíhající psy. Vyzývám majitele psů, ať si svoje „miláčky“ hlídají a používají vodítka. Útok
psa, ať by se jednalo o napadení člověka, jiného psa nebo zvířete, bude posuzován minimálně jako
přestupek a odpovědnost nese majitel zvířete.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Odpad
Obec zajišťuje pro občany, mimo popelnice a kontejnery, několik druhů služeb na likvidaci odpadů.
Sběrné místo v obecním dvoře je v provozu každou sobotu od 10,00 do 11,00 nebo po dohodě
se zaměstnanci úřadu v průběhu pracovního týdne. Na sběrné místo je možné vyvážet velkoobjemový
odpad, železo, televizory a další elektroniku, barvy a oleje včetně stolních, zářivky. V současné době
je pozastaven odběr pneumatik. Po zajištění způsobu likvidace bude opět obnoven. Chtěl bych Vás
také požádat o třídění odpadů, ať do dvora zbytečně neodvážíte sklo, plast nebo papír, na které jsou
kontejnery po obci. V květnu a červnu bude probíhat za provozu oprava zpevněných ploch sběrného
dvora, proto Vás žádám o ohleduplnost.
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Obec nabízí tyto služby, ale neznamená to, že naši pracovníci jsou Vaši sluhové, jak si asi někteří
myslí a vyvážejí na sběrné místo odpad mimo určenou dobu. Upozorňují tyto chytráky, že
prostor je monitorován kamerami, a toto počínání je založením černé skládky se všemi
důsledky.
Prostory na bývalé skládce jsou určeny pro vývoz čisté hlíny, betonů i železobetonů a většího
množství větví. Odvoz je možný po domluvě se zaměstnanci obce. Na skládku se nebere znečištěná
hlína, garus, cihly a nebezpečný odpad.
Zeleň je možné vyvážet do jednoho ze tří kontejnerů umístěných v obci. Kontejnery nejsou vyváženy
v pravidelných termínech, ale podle potřeb. Proto je třeba sledovat naplněnost. Můžete si také
domluvit přistavení kontejneru za úplatu. Bohužel se občas objeví „ekolog“, který vyhodí do
kontejneru zelený odpad i s plastovým pytlem v domnění, že z něho bude kompost.
Vzhledem k pravidelnému provozu sběrného místa už letos nebudou hromadné svozy
velkoobjemového odpadu od kulturního domu.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se chovají zodpovědně, třídí odpad a tím šetří tolik zkoušenou
přírodu okolo nás.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
Zahradní kompostéry
Obec Bohuslavice nabízí občanům bezplatně zelené zahradní kompostéry
o objemu 1050 l (zelené pevnější nádoby). 200ks kompostérů bylo pořízeno
za finanční podpory Fondů EU – Operačního programu životního prostředí
v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
zátěží“ pro předcházení odpadů v naší obci. Před vyzvednutím kompostéru
je potřeba podepsat na Obecním úřadě smlouvu o výpůjčce, na základě které
je kompostér pracovníkem obce vydán v areálu hasičské zbrojnice nebo
obecního dvora. Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let, poté přechází
kompostér do vlastnictví vypůjčitele. O kompostér mohou zažádat i občané,
kteří již v minulosti kompostér obdrželi.
Informace k placení záloh vodného a stočného
V průběhu měsíce května obdržíte do svých poštovních schránek platební kalendář – platba zálohy
vodného a stočného pro rok 2021. Záloha je stanovena dle skutečné spotřeby v loňském roce a
rozdělena do dvou splátek v květnu a listopadu. Zálohu můžete uhradit jednorázově případně rozdělit
do více splátek. Při platbě převodem z účtu uvádějte variabilní symbol, který je uveden v platebním
kalendáři.
Cena vodného pro rok 2021 je 18,- Kč/1m3 + 10 % DPH
Cena stočného pro rok 2021 je 7,- Kč/1m3 + 10 % DPH
Cena vodného a stočného včetně DPH…..27,50 Kč/1m3
Zálohu můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě, a ještě lépe převodem na účet obce, který je
uveden v platebním kalendáři.
Janošová, tel. 553659064
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Pytle na mimořádný sběr a svoz komunálního odpadu, Bio popelnice
Firma OZO Ostrava s.r.o. navýšila ceny za igelitové pytle 110 l, které slouží k mimořádnému sběru
a svozu směsného komunálního odpadu. Tyto pytle je možno si zakoupit na obecním úřadě v ceně
50,- vč. DPH/1ks. Mimořádný svoz se již neprojeví v celkové fakturaci za odpady. Naplněné pytle
lze přistavit k popelnici k běžnému svozu.
Firma OZO Ostrava zajišťuje prostřednictvím obce Bohuslavice sběr, svoz a následné využití
biologicky rozložitelného odpadu. O přistavení hnědé bio popelnice je možno si zažádat podepsáním
smlouvy na Obecním úřadě. Svoz bio popelnic probíhá v období od 1.4. do 30.11. v úterý každý sudý
týden, tj.1x za 14dní. Jedná se o nádoby s objemem 120 l a 240 l při cenách 100,- a 120,-Kč bez
DPH/měsíc. V případě ztráty či zničení nádoby budou účtovány náhrady ve výši 120 l nádoby 530,Kč u 240 l nádoby 715,-Kč bez DPH.
Jana Janošová
Ohleduplně na silnici, bezpečně domů
Někteří řidiči si opět dělají z naší vesnice závodiště. Díky nim je pak nutné instalovat účinná
zpomalovací zařízení na obecních komunikacích nebo požadovat dohled Policie ČR, která hříšníky
pokutuje. Věřte, že situace s tímto nešvarem není nová a bude potřeba si občas připomenout, že na
silnicích nejsme sami. S příchodem teplejších dnů začínají po vesnici opět běhat a jezdit děti na
odrážedlech, koloběžkách, kolech či kolečkových bruslích. Děti občas zapomenou, že cesta není
hřiště. Řidiči by na to ale zapomínat neměli.
Ing. Pavel Staněk
Virtuální exkurze v elektrárnách:
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor Česka doslova
hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ
mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do
jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky
unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo
z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné
elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním
televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti
na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje distanční
výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního
roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy,
odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou
zdarma.
Vladislav Sobol
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Co se děje v základní škole…
V tomto školním roce jsme se už všichni smířili s tím, že nebude probíhat standardně. Nyní mohou
do školy alespoň žáci 1. stupně za podmínky testování se. I když jsme z toho měli všichni obavy,
nakonec to děti zvládají velmi dobře. Samozřejmě je to spojeno s komplikacemi s organizací tříd a
prostor ve škole. Na první tři týdny jsme testy obdrželi zdarma prostřednictvím odboru školství
v Hlučíně. Jak bude dodávka pokračovat, není jisté, to znamená, že si škola bude muset tyto testy pro
žáky a své zaměstnance nakupovat. Stejné je to s respirátory pro zaměstnance. Několik desítek kusů
nám bylo dodáno zdarma, nyní budeme muset zakoupit. Částky za obě tyto nezbytné potřeby nejsou
zrovna malé.
Vypadá to, že se do lavic na pár týdnů rotačně vrátí i žáci 2. stupně. Vše závisí na celkové situaci
s pandemií v našem kraji.
Stále je ve škole co vylepšovat, opravovat a budovat. V tomto týdnu jsme obdrželi informaci o
schválení žádosti o dotaci ve výši zhruba 1 600 000 Kč na vybavení dvou nových učeben v podkroví
MŠ. Ještě během tohoto roku by v těchto prostorách měla vzniknout nová multimediální učebna a
moderně vybavená jazyková učebna.
Akce, které byly letos naplánovány, bohužel, neprobíhaly. Snad se podaří pro předškoláky v červnu
zrealizovat alespoň jejich „pasování na prvňáčky“.
Už podruhé nemůžeme maminkám připravit program k příležitosti svátku maminek. Děti ale na své
maminky myslí a posílají svá přání a vyznání ve formě krátkých básniček.
Mgr. Gabriela Prchalová

Dneska všechny maminky

Maminko moje milá,

mají svátek veliký.

Ty jsi vždycky při mně byla.

V tento krásný den,

Pokaždé mě podporuješ,

chtěl bych popřát všem.

v mnohém mě i inspiruješ
a každičkou chviličku

Víc než tisíc přáníček

nosíš si mě v srdíčku.

napsal jsem pár slovíček:
Mám Tě rád, mami.
Jáchym Jiřík, 4.B

Vím, že být maminkou je těžká
práce,
proto ti chci bez legrace
za všechno moc poděkovat,
tvou lásku Ti opětovat.
To vše touto kratičkou,
srdcem psanou básničkou.
Julie Pochopienová, 6. třída
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Milá maminko,
už vím, co Ti dám k svátku,
přání na památku.
Taky jedno pohlazení,
nic hezčího na světě není.
Čím potěším mamičku?
Zazpívám jí písničku!
Pak jí ještě pusu dám,
hezky se na ni podívám.
Maminko, mám Tě ráda!
Anna Marie Dorociaková, 4. B
Matematické soutěže
Okresní kolo matematické olympiády
O tom, že je matematika zábavná a není třeba se jí bát, by vás mohly přesvědčit žákyně 6. třídy naší
školy, které se zapojily do řešení příkladů v Matematické olympiádě. V řešení zapeklitých logických
úloh v okresním kole, které se distančně uskutečnilo 31. března 2021, si poradily Julie Pochopienová
a Magdaléna Černá. Děvčata jsou úspěšnými řešiteli okresního kola.
Okresní kolo matematické soutěže KLOKAN 2021
Žáci naší školy byli také úspěšní v okresním kole matematické soutěže KLOKAN, a to ve dvou
kategoriích. V kategorii Benjamín se umístila na 4. místě Anna Viktorie Hanske, v kategorii Klokánek
získala 1. místo Anna Marie Dorociaková.
Zúčastněným gratulujeme k úspěchu, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v dalších
soutěžích.
Mgr. Karla Poštulková
Listování
V měsíci dubnu jsme na naši školu pozvali umělce s projektem LiStOVáNí, v němž formou
scénických čtení představují zajímavé a aktuální knihy. Autor projektu, herec Lukáš Hejlík, a jeho
kolegové si pro celý vyšší stupeň připravili přibližně hodinové online divadelní vystoupení, ve kterém
dětem přiblížili téma knihy. Protože v dnešní online a distanční době tráví naše děti většinu času před
monitory počítačů, volili jsme téma preventivní, tedy konkrétně publikaci Nejlepší kniha o fake news,
dezinformacích a manipulacích!!!
Nejednalo se pouze o fanzinové čtení oblíbených pasáží, šlo o dýchající představení s rekvizitami,
kostýmy, hudbou, začátkem a koncem. Svou živou formou LiStOVáNí dokazuje především mladší
generaci, že dnes, kdy je možné téměř vše, kniha pořád ještě není pasé.
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Tématu falešných zpráv jsme se věnovali také v následujících online hodinách českého jazyka, ve
kterých jsme si s žáky zopakovali pojmy jako hoax, fake news, dezinformace, manipulátoři a na
konkrétních příkladech jsme si zkoušeli, jak takovéto falešné zprávy rozeznat a kde ověřovat pravost
sdělení na internetu.
Děkujeme klubu rodičů za finanční příspěvek na toto představení.
Mgr. Markéta Stošková
3D tisk ve škole
V listopadu 2020 jsem přihlásil naši školu do projektu „PRUSA PRO
ŠKOLY“. Po schválení žádosti jsme byli zařazeni na seznam škol, které měly
možnost získat 3D tiskárnu zdarma. V únoru nám byla tiskárna zapůjčena na
dobu 3 měsíců, během kterých jsme museli splnit všechny požadavky pro
získání tiskárny, a to – úspěšně absolvovat školení a sestavit projekt dle všech
náležitostí. Na začátku dubna jsme splnili všechny požadavky projektu a 3D
tiskárna byla firmou PRUSA RESEARCH darována škole.
Téma projektu jsem zvolil „Přesýpací hodiny“ – téma má přesah i do hodin
fyziky, kde vytištěné modely budeme používat v 6. třídě.
Díky 3D tiskárně se žáci budou moci seznámit jak s principem fungování tiskárny, tak
s návrhem a vlastním modelováním různých objektů. Při 3D tisku si osvojí čtení
technické dokumentace i její vytváření, dovedou rozlišit jaké materiály jsou/nejsou
vhodné
pro
tisk
konkrétního
objektu
apod.
Škola bude tiskárnu využívat nejen k vlastní výuce, ale taky k tisku některých
pomůcek do výuky.
Tomáš Hromčík

Mateřská škola – Střípky ze školky
Deky pro psí útulek
Všechno zlé je k něčemu dobré. Jakkoli už nás všechny
koronavirus potrápil, dá se na pandemii najít i něco
dobrého. Například více času na to, co se dlouho
odkládalo. I ve školce. V době, kdy děti do MŠ
nemohly, se nezahálelo. Uklízelo se, natíralo, vyrábělo,
třídilo. Někdy bylo potřeba vyřešit Nerudovskou otázku
Kam s ním. Co třeba s vyřazenými dětskými
přikrývkami? Ne všechno musí skončit v kontejneru na
odpad. Našli jsme pro deky nové využití. Máme velkou
radost, že poslouží opuštěným psům v Třebovickém
útulku.
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Nová slova v praxi
Ještě před pár lety nám výrazy wifi, distanční výuka nebo
třeba home office mohla připadat cizí a vzdálená. Dnes
jsou každodenní realitou. Během lockdownu posílaly
učitelky dětem maily s úkoly, účastnily se porad
prostřednictvím Google meet, vzdělávaly se na
webinářích v oblasti polytechnické, matematické a
čtenářské pregramotnosti, seznamovaly se s možnostmi
využití ICT při vzdělávání nejmenších. Žádné online ale
nenahradí osobní kontakt. Část dětí může od 12.dubna
znovu chodit do školky. Návrat provázely emoce, pro
jejichž vyjádření je potřeba slov sice méně moderních, za
to významově hlubokých a nadčasových – radost, úsměv,
blízkost, objetí, kamarádství.
Testování

Podmínkou návratu dětí do dětské skupiny byly
antigenní testy. Obavy z neznámého podnítily
v pedagogickém sboru společnou diskuzi, která
vedla k promyšlené organizaci testovacích dnů.
Výtěry prováděli rodiče ve třídě v přízemí, která
je přístupná z terasy. Děti jsou zvyklé, že jim
maminky čistí ouška a nosánky, a tak jiné pro ně
bylo jen to, že se to děje ve školce. Za hezkého
počasí bylo možné čekat na výsledky venku na
zahradě, kde se mohli malí proběhnout,
pohoupat nebo vydovádět na průlezkách. První
den byl provázen trémou, ale na další testy se
mnohé děti těšily jako na pokusy. Pozitivní
zpráva je, že všechny testy byly negativní.
Silvie Šremerová

Školní družina
Huráááááá, děti se nám vrátily do školy a také do družinek. Moc jsme se na sebe těšili.
I když byly děti doma, nezahálely. Různými formami jsme dětem posílali výzvy či úkoly a také jsme
roznášeli družinkovou poštu nejen na vyrábění.
S nástupem do školy a družinky jsme hned navázali na nedokončenou práci a dotvořili jsme
velikonoční výrobky z keramiky. Nám však nevadí, že je již po Velikonocích; radost a ozdobu našich
domovů nám to udělalo i tak.
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Čas však rychle letí a my jsme začali tvořit pro naše
maminky, babičky a tetičky, kterým se blíží svátek.
Použili jsme různé materiály – vosk, keramiku, papírové
kapesníčky, dřevo a kov. Děti mohly poznat a naučit se
něco nového, hlavně využití netradičních materiálů na
dekorace.
Snad všem maminkám, babičkám a tetičkám uděláme
radost a potěšíme je.
Tímto chci všem maminkám jménem dětí i svým popřát
ke Dni matek jen to nejlepší.
Za kolektiv ŠD Karin Herudková

Velikonoční výzva „KRASLICOV 2021“
V měsíci dubnu se obec zapojila do Velikonoční výzvy s názvem „KRASLICOV 2021“, která byla
vyhlášena po celé České republice, a úkolem bylo vyrobit velikonoční vajíčko o velikosti minimálně
30 cm jakoukoliv technikou, vajíčko vystavit na viditelném místě a vyfotit. Sešlo se neuvěřitelných
116 vajíček.
Z celkového počtu 156 obcí (všechny kraje), jsme se umístili
(podle počtu obyvatel) na 66. místě, ale z Moravskoslezského
kraje jsme se umístili na 1. místě.
Tímto patří velké poděkování všem, kteří se do této soutěže
zapojili, zpříjemnili si tvořením společně se svými dětmi
velikonoční čas, a vytvořili tak nádherné dekorace, kterými
si vyzdobili své domy, okna a zahrady.
Všechny fotografie vajíček spolu s výsledkem soutěže budou
zveřejněny na stránkách naší obce. Postupně byly všechny
výrobky vkládány na facebook.
Za přihlášení do soutěže nám bylo jako malý dárek na
památku zasláno toto keramické vajíčko.
Karin Herudková a Marie Miková
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – květen 2021

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

Den

Datum

ST

5.5.2021

18:00 Výroční rekviem za Lydii Slanou

PÁ

7.5.2021

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
16:30 Za Jana Číže k nedožitým 90. narozeninám
a za + manželku

SO

8.5.2021
18:00

Za + Kláru Nevřelovou, Josefa Hradila, Gerharda
Lischku a duše v očistci

6:45
NE

9.5.2021 6. neděle velikonoční
9:30 Za živé a zemřelé motorkáře
18:00 Na poděkování za 45 let společného života
s prosbou o dar zdraví a Božího požehnání pro živé
rodiny

ST

12.5.2021

ČT

SLAVNOST
13.5.2021 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

PÁ

14.5.2021

Svátek sv.
apoštola

Matěje,

18:00 Za Helenu Theuerovou, manžela a živou rodinu

18:00 Za Heinze Blokschu, + manželku, rodiče
a všechny + příbuzné
12:00 Svatba: Lukáš Dašek a Lenka Kosková

SO

15.5.2021

16:30
18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou
o Boží požehnání, za + příbuzné a za živou rodinu
6:45 Za živou a + rodinu Stočkovu, Heidukovu

NE

a Lazarovu

16.5.2021 7. neděle velikonoční
9:30
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18:00 Za + Josefa Lišku
18:00 Za + Irenu Dostálovou, + manžela, + příbuzné
a za živou rodinu
18:00

SO

22.5.2021
21:00
6:45 Za Heriberta Günthera a syna s prosbou

NE

23.5.2021

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

o požehnání pro živou rodinu
9:30 Za Linuse Kučeru, rodiče a příbuzné z obou stran

ST

Památka sv.
26.5.2021
Neriho, kněze

Filipa

18:00 Za + rodiče Hruškovy a Krupovy, + syny
a + příbuzenstvo a za živou rodinu
18:00 Za + Renatu Dominikovou k nedožitým

PÁ

80. narozeninám s prosbou o Boží požehnání

28.5.2021

a zdraví pro živou rodinu
10:00 Výroční rekviem za Eduarda Zajíčka
SO

29.5.2021
18:00

NE

ST

SLAVNOST
30.5.2021 NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

6:45
9:30 Za živé a zemřelé farníky
18:00 Výroční rekviem za Hildu Šebestíkovou

2.6.2021

18:00 Za Anežku Liškovou, manžela a + příbuzné
ČT

PÁ

3.6.2021

4.6.2021

SLAVNOST
TĚLA
A KRVE PÁNĚ

s prosbou o Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu

18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci květnu 2021
Kocur David
Pchalek Walter
Heitzová Marie
Kocián Kurt
Güntherová Růžena
Klímková Brigita

Bašistová Jiřina
Černá Vlasta
Janošová Jana
Gavrucová Bronislava
Krieblová Alena
Ostárek Rudolf

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji
blahopřejeme.
V měsíci dubnu oslavili zlatou svatbu manželé
Alžběta a Josef Liškovi a manželé Růžena a Jiří Latoňovi,
kterým dodatečně přejeme hodně dalších ve zdraví
prožitých společných let v kruhu svých blízkých.
Marie Miková a 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. 341 – květen 2021 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. května 2021.
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