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Vážení spoluobčané,
právě uplynulý měsíc květen si určitě budeme
dlouho pamatovat. Ve čtvrtek 13. 5.
v podvečer zasáhl náš katastr silný přívalový
déšť. Napáchal mnoho škod na soukromém i
obecním majetku. Znovu děkuji všem, kteří se
podíleli na odstraňování škod. Byli to zejména
hasiči z jednotek Bohuslavic, Závady, Bolatic,
Dolního Benešova, Kravař a Hlučína, kteří
jako první pomáhali zasaženým občanům.
Vysoce oceňuji také sousedskou výpomoc při
úklidu a odstraňování škod. Děkuji také panu
Valdemaru Kokešovi, Petru Kašparovi, Pavlu
Dudovi a firmě Opavice za okamžité
poskytnutí potřebné techniky. Panu Jaroslavu
Mikovi a firmě Gobe za občerstvení pro
hasiče. Poděkovat chci také pracovníkům obce
za práci hodně nad rámec svých povinností.
Letošní „Máj“ nám opravdu nemohl připadat
jako lásky čas. Až na několik teplých dnů na
začátku druhé dekády jsme prožili studený
měsíc s velmi častými srážkami. Položením
kytic jsme uctili památku obětí druhé světové
války. Poslední sobotu uspořádali hasiči
opékání makrel. Rozběhly se práce v obecním
dvoře, kde se budují nové zpevněné plochy a
opravuje se budova bývalé váhy. Koncem
měsíce jsme začali s opravou povrchu části
polní cesty Kozmické. Pokračovaly práce na
přestavbě MŠ, kde se dokončovaly obklady a
malovalo se.

[Zadejte text.]

S plánovaným rozvolněním se chystají i první
společenské akce. V sobotu 12. června se bude
konat v sále kulturního domu několikrát
odložené Vítání občánků. Následující neděli
přistoupí děti ze třetích tříd k prvnímu svatému
přijímání. Poslední červnovou sobotu se
uskuteční setkání na farní zahradě. Příznivci
fotbalu se mohou přijít podívat v neděli 6.
června na přátelské utkání našeho týmu se
Spartakem Chuchelná.
Přeju nám klid a příjemně strávené červnové
dny.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 30. zasedání rady obce Bohuslavice dne 19. 5. 2021
Vzala na vědomí:
Informace o škodách způsobených přívalovým deštěm dne 13. 5. 2021. Poškození břehů potoka na 9
místech. Oslovení firmy na opravu. Poděkování JSDH Bohuslavice za pomoc a práci v době
přívalového deště a při odstraňování jeho následků. Poděkování jednotkám SDH z Hlučína, Kravař,
Dolního Benešova, Bolatic, Závady.
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení. Výdej kompostérů
občanům cca 80 ks, 30 ks rezerva, zbývá 90 ks. Instalace nových hrobových čísel. Položení květin
obětem války proběhlo v neděli 9. 5. 2021 po ranní mši.
Územní plán, změna č. 1, dne 12. 5. 2021 se konalo on-line veřejné projednávání.
Hospodaření obce za I. – IV. 2021. Příjmy roku 2021 14.173.105,68 Kč, zůstatek 2020 26.700.602,54
Kč, Financování 8901 1242,16 Kč, celkem 40.874.950,38 Kč. Výdaje 8.717.631,09 Kč. Zůstatek
32.157.319,29 Kč, BÚ ČS 16.920.755,47Kč, ČNB 15.236.563,82 Kč. Výběr daní za I. – IV. 2021.
Aktuální informace o připravovaných investičních akcích. Ostrůvky na vjezdech, projekty MK, náves.
Práce v Obecním dvoře, oprava budovy váhy, zpevněné plochy.
Aktuální informace o rekonstrukci pavilonu MŠ.
Informace o opravách břehu potoka.
Stav převodů z ÚZSVM: Kulturní dům a potok před obcí p. č. 3014 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Mimo jiné schválila:
Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí (dále jen „územní celek“) a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání hospodaření
za rok končící 31. prosincem 2021 a za rok končící 31. prosincem 2022.
Dodatek č. 1 k ceníku č. 3/2021 OZO Ostrava. mimořádný sběr odpadu (1 pytel 50,- Kč)
Nákup SW – Evidence hřbitovů firmy ALIS dle předložené cenové nabídky.
Žádost o prodloužení nájmu bytu č. p. 114.
Žádost o byt č. 1 v domě č. p. 235.
Opravu střechy budova váhy dle předložené cenové nabídky.
Uložila:
Starostovi obce projednat se zemědělci osévání polí na katastru obce Bohuslavice v souvislosti
s ochranou proti přívalovým dešťům.
17. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 24. 6. 2021 v 18.00 hod. v Obřadní síni
Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Další informace
Informace
U obecní stodoly jsou stále k vyzvednutí protipovodňové pytle s pískem. Budou se plnit podle
potřeby, takže pokud zrovna nebudou připravené nahlaste požadovaný počet.
Bude se opravovat poškozený potok. Jedná se časově i fyzicky náročnou a nákladnou práci, proto Vás
žádám o trpělivost. Provede se i oprava stávajícího poldru.
Probíhá jednání se zemědělci hospodařícími na polích v okolí obce, kde budeme jednat o opatřeních,
které by mohly snížit ohrožení přívalovými srážkami. Musíme si ale uvědomit, že se jedná o
dlouhodobější akce.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Covid
Již více než rok žijeme ohrožováni pandemii COVID-19 se všemi omezeními a bohužel také se
ztrátami, které přinesla. Naše obec patřila a patří k nejvíce promořeným obcím na Hlučínsku a myslím,
že i v kraji. Pro informaci uvádím tabulku okolních obcí a několika dalších z Hlučínská s daty k 23.
květnu:
Datum
31.05.2021

Počet pozitivních za Počet
Nemocní
ke Počet
celé období
uzdravených za sledovanému
obyvatel
celé období
datu
obce

Počet
pozitivních na
1000
obyvatel

Aktuální
procento
nemocných na
1000 obyvatel

Bohuslavice

394

389

5

1776

222

2,8

Bělá

135

134

1

683

198

1,5

Bolatice

911

905

6

4483

203

1,3

D. Benešov

739

720

19

4080

181

4,7

Hať

519

507

12

2520

206

4,8

Chuchelná

303

298

5

1267

239

3,9

Kobeřice

667

660

7

3309

202

2,1

Kozmice

338

331

7

1923

176

3,6

V. Hoštice

401

397

4

1841

218

2,2

Vřesina

305

299

6

1635

187

3,7

Závada

83

83

0

611

136

0,0

Místní hřbitov
Obec Bohuslavice jako správce místního hřbitova vyzývá pronajímatele hrobových míst, aby si
zkontrolovali stav svých hrobových zařízení, tj. uchycení pomníků a rámů hrobů, popř. aby zajistili
opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek
dalších osob. V případě poškození sousedních hrobových zařízení nemá obec hřbitov pojištěn a
způsobenou škodu tak hradí viník ze své pojistky nebo z vlastních prostředků.
Dále připomínáme pronajímatelům hrobových míst, že při zřízení či obnově hrobového zařízení
(zhotovení nového rámu hrobu, pomníku, krycí desky) mají povinnost si před objednáním hrobového
zařízení u kamenictví vyžádat předchozí prokazatelný souhlas obecního úřadu/správce
pohřebiště a obecní úřad řádně informovat o zřízení, či úpravě hrobového zařízení. Tato povinnost
pronajímatele je uvedena ve smlouvě o pronájmu hrobového místa čl.V- Práva a povinnosti nájemce.
Upozorňujeme občany, aby si vykonanou práci na hrobovém zařízení od kamenické firmy řádně
přebrali a zkontrolovali stav hrobového zařízení, případně i možné poškození sousedních hrobů.
V takovém případě se újma hradí z pojistky kamenické firmy.
Vítání občánků
Obec Bohuslavice připravuje na sobotu 12. 6. 2021 pro narozené občánky slavnostní přivítání do
svazku obce, které se uskuteční v sále Kulturního domu. Vítat budeme děti s trvalým pobytem
v Bohuslavicích, narozené od měsíce října roku 2019 a děti narozené v roce 2020. Rodiče vítaných
dětí obdrží pozvánku s upřesněním času o konání akce.
Děti narozené v roce 2021 se budou do svazku obce vítat v první polovině příštího roku. Obracíme se
na rodiče nově narozených dětí, aby na Obecním úřadě předložili rodný list nebo tak učinili
prostřednictvím emailu, z důvodu zavedení údajů o dítěti do evidence obyvatel.
Kateřina Staňková
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Polní cesty vs. stezky všeho druhu
Obce na Hlučínsku se aktivně hlásí k rozvoji
cykloturistiky. Obnovují se zaniklé polní cesty,
umísťují se lavičky a stoly pro odpočinek.
Zaměstnanci obce, členové dobrovolných
sdružení nebo jednotliví občané vysazují nová
stromořadí, která za pár let budou chránit svým
stínem turisty. Opravují se povrchy polních
cest. Náklady na zpevnění povrchu polních cest
si řeší obce buď z vlastního rozpočtu nebo se
spolupodílí s jiným zdrojem financování, např.
Státním pozemkovým úřadem. S využitím
dotačních titulů se umísťují v obcích nabíječky
elektrokol a nové značení cyklotras. Chtělo by
se říct, samé klady a pozitiva. Nově opravený
asfaltový povrch polní cesty však nemění účel Obr.1 Dolní Benešov – vjezd na účelovou komunikaci
a smysl použití. Je potřeba rozlišovat pojmy
jako účelová komunikace, místní komunikace,
silnice, stezka pro cyklisty, chodce, atd.
(Obsáhlý
přehled
lze
získat
na
www.ibesip.cz/tematicke-stranky/aktivnipohyb-v-silnicnim-provozu/na-kole/dalsiinfrastruktura) S tím souvisí samozřejmě
elementární znalosti vyhlášky a zákona o
provozu na pozemních komunikacích č.
361/2000 Sb. Polní cesta nemá v zákoně
jasnou definici, je to určitý druh účelové
komunikace. V zákoně č. 13/1997 Sb., §7
v platném znění je vysvětlen pojem účelová Obr. 2 Bohuslavice – křížení účelových komunikací u Velkého dvoru
komunikace a také možnosti úpravy veřejného
přístupu na danou komunikaci. V praxi to
například znamená omezení vjezdu na
účelovou komunikaci značkou C8a (Obr.1)
Stezka pro cyklisty. Stezka pro cyklisty je
vymezena pouze pro cyklisty, bruslaře,
koloběžky, ale nikoliv pro chodce. Přesto tento
konkrétní úsek využívají jak cyklisté, tak i
chodci, kteří tím (většinou nevědomky)
porušují dopravní předpisy. Osobně na tomto
úseku vnímám cyklisty i chodce v jakési
nepsané symbióze, ale v případě nehody a Obr. 3 Bohuslavice – křížení účelových komunikací u Kravky
zranění by se práva a povinnosti účastníků
jasně vymezila dle právních norem. Jak se ale postavit k případu, kdy na této účelové komunikaci
potkáte vozidlo, které nesplňuje možnost vjezdu dle dodatkové tabule? (Obr.1) Pokud pojede ze směru
od Velkého dvoru do Dolního Benešova, pak tedy nijak. Na druhé straně této účelové komunikace
není žádné omezení vjezdu. (Obr.2) A pokud není účelová komunikace omezena, pak je tedy přístupná
(v tomto případě je umožněn vjezd) pro jakékoliv motorové i nemotorové vozidlo. Kupříkladu vjezd
na polní cestu ve směru z Bohuslavic od Kravky do Bolatic kolem Starého letiště k místní ČOV je
omezen značkou B11 s dodatkovou tabulkou. (Obr.3) V ostatních směrech - Borová, Bohuslavice,
Velký dvůr - však žádné omezení není. Občas na těchto úsecích vznikají nepříjemné situace, kdy
chodci nebo cyklisté svými nevraživými pohledy nebo dokonce i vulgárními gesty hrozí projíždějícím
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řidičům, kteří zde ale mají právo projíždět. Ve většině případů to jsou navíc oprávněné osoby i
v případě omezení vjezdu, neboť se jedná o majitele přilehlých polností, lesů, včelaře, hospodáře,
lesníky a jiné, kteří oprávněně používají a používali polní cesty ještě před masivním rozvojem
cykloturistiky a venčením domácích mazlíčků. V katastrech našich obcí se nejedná o ojedinělé
případy a je věcí místních samospráv, aby rozumně nastavili pravidla vjezdu na polní cesty – účelové
komunikace a nedocházelo k zbytečným konfliktům kvůli neznalosti nebo naopak i kvůli striktnímu
vyžadování dopravních předpisů. Na druhou stranu si ale myslím, že budeme-li se chovat jako chodci,
cyklisté, bruslaři nebo řidiči rozumně, nebudeme muset mít na polních cestách v katastrech našich
obcí les dopravního značení.
Ing. Pavel Staněk
Návrh závěrečného účtu obce Bohuslavice za rok 2020
Rozpočtová
skladba
paragraf

položka

Příjmy

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Hospodaření

Upravený rozpočet

k 31.12.2020

2020 v Kč

6 453 869,53

6 454 000,00

1112 Daň z příjmů FO ze samost.vyd.činnosti

104 393,79

104 400,00

1113 Daň z příjmů FO srážková

637 089,70

637 100,00

4 769 074,68

4 769 100,00

1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec

183 920,00

183 920,00

13 075 858,52

13 075 900,00

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu

20 937,90

21 000,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků

89 246,80

90 000,00

1341 Poplatek ze psů

22 422,00

23 000,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 320,00

10 500,00

184 232,93

184 500,00

17 640,00

18 000,00

180 298,45

180 300,00

1211 Daň z přidané hodnoty

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů
1361 Správní poplatky
1381 Daň z hazardních her
1382 Zrušený odvod z loterií apod. her
1511 Daň z nemovitostí
2460 Splátky půjček od obyvatelstva

48,79

50,00

1 153 426,62

1 153 430,00

561 000,00

561 000,00

UZ98024

4111 Neinv.transfér – kompenzace daň. příjmy COVID

2 223 750,00

2 223 750,00

UZ98193

4111 Neinv. transfér – volby do krajského zastup.

31 000,00

31 000,00

4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu

394 900,00

394 900,00

4113 Neinv.přij.transfér ze SFŽP – kotlíková dot.

200 000,00

200 000,00

UZ 13101

4116 Neinv.dotace od ÚP na veřejné prosp.práce

70 315,00

70 315,00

UZ 14004

4116 Neinv. dotace od KÚ pro hasiče

6 400,00

6 400,00

UZ 90103

4213 Inv.přijaté transfery ze SFŽP – kotlíková dot.

3 300 000,00

3 300 000,00

UZ14984

4216 Invest.přijatý transfér Min.vnitra – has.auto

2 500 000,00

2 500 000,00

UZ00212

4222 Invest.přijatý transfér od kraje – has.auto

1 250 000,00

1 250 000,00

34 491,32

34 491,00

1 320 518,50

1 320 820,00

301 901,00

302 000,00

UZ 00719

4222 Inv.přijatý transfér od kraje – cyklotrasa Chuchelnická

2310

Vodné + ost. příjmy související s vodným

2321

Poplatek za užívání kanalizace

3314

Příspěvky na místní knihovnu, kopírování

12 715,00

12 770,00

3319

Ost. záležit. kultury – ples,prodej zboží,divadlo

105 795,00

106 000,00

6 222,00

6 250,00

3341

2111 Hlášení místního rozhlasu

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

100,00

100,00

60 649,00

60 650,00

Pronájem bytů čp. 235 + Kilovna

257 101,00

257 200,00

Pronájem domu služeb – květena

51 819,00

52 200,00

3392

Pronájem kulturního domu

3612
3613
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3632

Hřbitovní poplatky –pronájmy hrobových míst

3639

Hospodářská budova - kadeřnictví, pedikura

56 156,00

56 200,00

3722

Platby občanů za popelnice

772 902,76

773 000,00

3725

Tříděný odpad – příspěvek od EKO-KOMU

311 887,00

312 000,00

3745

Prodej dřeva, pronájem, zapůjčení nářadí

19 630,00

20 000,00

4351

Senior taxi

8 870,00

9 000,00

5512

Služby poskytnuté has. autem

800,00

800,00

6171

OÚ – dovoz obědů, pronájmy, ost. příjmy

134 857,00

136 000,00

6310

Příjmy z úroku a ostatní příspěvky

3 395,12

3 400,00

3 863 730,00

3 863 730,00

91 639,00

91 650,00

760,00

760,00

44 912 116,41

44 917 636,00

6310

3111 Příjmy z prodeje pozemků

6310

3112 Příjmy z prodeje trafostanice

6402

2132 Příjmy z pronájmu plyn. Zařízení

56 033,00

CELKEM PŘÍJMY

56 050,00

Financování
8115 Zůstatek roku 2019
8901 DPH –přenes.daň.pov., přijaté jistiny
CELKEM FINANCOVÁNÍ

19 481 909,13

19 481 910,00

10 924,21

0

19 492 833,34

19 481 910,00

Konečný zůstatek k 31. 12. 2020 …26 700 602,54 Kč – Základní běžný účet

13 093 575,71 Kč

ČNB

13 607 026,83 Kč

Rozpočtová
skladba
paragraf

položka

Výdaje

1070

Rybáři – elektrická energie

2212

Místní komunikace,údržba, opravy

2219

Chodníky - provozní výdaje

2219
2223
2292

6121 MK Bolatická
Zvýšení bezpečnosti v obci
5323 Dopravní obslužnost neinv.trans.kraji

2310

Provoz vodovodu – neinv. a inv. náklady

2321

Kanalizace provozní výdaje

2321

6121 Kanalizace Bolatická

2333

Úprava vodních toků – čištění potoka, oprava

3113

ZŠ –neinv. příspěvek na provoz

3113
3113
3113
3113

5321 Neinv.transfér na provoz odl.prac.MŠ Závada
6121, UZ
MŠ – rekonstrukce podkroví
1
6121 Finanční spoluúčast -Spec.učebna fyziky ZŠ
6121 MŠ oplocení

Hospodaření

Upravený rozpočet

k 31.12.2020

2020 v Kč

2 337,08

2 400,00

75 725,68

76 900,00

231 951,14

232 200,00

886 219,17

887 000,00

11 350,00

11 400,00

98 671,00

100 000,00

528 895,49

531 000,00

64 464,80

65 000,00

54 450,00

54 500,00

443 269,00

444 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

400 400,00

400 400,00

2 816 222,84

2 816 300,00

1 496 665,00

1 496 665,00

139 267,00

139 300,00

39 484,00

40 000,00

409 995,69

410 800,00

3314

Místní knihovna

3319

Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce

3341

Místní rozhlas – neinvestiční náklady

45 961,00

46 000,00

3349

Zpravodaj

61 801,60

62 000,00

3392

KD-provoz,materiál, opravy, údržba

88 156,64

89 000,00

3399

Sbor pro občanské záležitosti

43 322,00

43 500,00

3419

Neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

300 000,00

300 000,00

324 500,00

325 000,00

3421, 3429

5229 Neinvestiční dotace organizacím a spolkům
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3421

Údržba dětských a sport.hřišť, workout.hřiště

3612
3613
3631

Červen 2021
233 480,95

236 500,00

Bytové hospodářství – byty čp.235, Kilovňa

90 759,75

91 000,00

Dům služeb

32 845,70

35 000,00

Veřejné osvětlení

175 699,70

176 100,00

3631

Veřejné osvětlení rozšíření

161 476,00

161 900,00

3632

Provoz hřbitova – neinvestiční náklady

55 754,94

57 000,00

3633

6121 Infrastruktura pro RD ,Na svahu, Západní

181 174,00

182 000,00

3635
3639

6119 Změna územního plánu
Hospodářská budova – provozní náklady

84 700,00
2 976,44

84 700,00
5 000,00

Rozpočtová
skladba
paragraf

položka

3699

Výdaje
Sběrný dvůr – provozní výdaje

Hospodaření

Upravený rozpočet

k 31.12.2020

2020 v Kč

50 775,40

50 860,00

3699

6121 Sběrný dvůr – rekonstrukce budovy

5 622 072,47

5 622 140,00

3713

6460 Inv. a neinv. fin. prostř. – kotlíková dotace

2 168 840,00

2 170 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

796 184,59

796 200,00

3723

Sběr a svoz.ost.odp. - velkoobjem.kont.,zeleň

945 298,17

945 300,00

263 500,00

263 500,00

517 032,89

518 000,00

75 390,00

77 200,00

183 408,00

184 800,00

3739

5365 Poplatky za odběr podzemních vod

3745

Péče o vzhled obce a údržba zeleně

4222

Veřejně prospěšné práce

4351

Sociální pomoc,dovoz obědů,senior taxi,dětská rehabil.

5212

Kriz.řízení – ochrana obyvatel (roušky,dezinfekce)

41 706,50

41 800,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek, kamerový systém

16 577,00

17 000,00

5512

Požární ochrana – provozní náklady

360 972,36

376 400,00

7 719 800,00

7 720 000,00

1 315 086,49

1 315 300,00

32 442,00

31 000,00

4 429 498,49

4 435 800,00

27 585,40

27 600,00

59 423,10

60 000,00

5512
6112
6115

6123 Hasičské auto
Zastupitelstvo obce
UZ98193 Volby do krajského zastupitelstva

6171

Činnost místní správy, sociální fond

6310

Poplatky za vedení účtu, nákup kolků

6310

6121 Projektová dokumentace

6320

Pojištění majetku obce + autoflotila

147 003,00

150 000,00

6399

5362 Platby daní – DPH, přenes.daň. povinnost

825 312,00

826 000,00

6399

5365 Daň z příjmů právn. osob za obec

183 920,00

184 000,00

6399

6130 Pozemky

12 500,00

12 500,00

6402

5364 Vratka dotace na volby EP 2019

1 943,94

1 944,00

76 098,00

76 200,00

0

26 643 437,00

37 704 347,21

64 399 546,00

6409
6409

Ost.neinv.dotace-SOH, SOMH, SMS
5901 Rezervy
CELKEM VÝDAJE

Součástí závěrečného účtu obce Bohuslavice jsou tyto přílohy:
1. Rozvaha k 31. 12.2020
2. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020
3. Příloha k 31.12.2020
4. FIN 1-12/2020 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Bohuslavice
5. Inventarizační zpráva za rok 2020
6. Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, krajem, EU za rok 2020
7. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za r. 2020 nezávislou auditorkou Ing.
Urbančíkovou
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Preventivní program
Na přelomu měsíců dubna a května proběhly na naší škole
preventivní programy pro všechny třídy na nižším stupni. Témata „Já
a moji kamarádi – komunikace a vztahy“ a navazující program
„Šikana a kyberšikana“ byla zvolena tak, aby byla přiměřená 4. a 5.
ročníku. Cílem programu bylo zmapovat jednotlivé třídy a vztahy ve
třídě; tedy jak děti dokáží pracovat v různorodých skupinách a zda
vykazují znaky rizikového chování. Lektorky se snažily zábavnou
formou a pomocí her zjistit aktuální situaci a doporučit, jak s
kolektivem nadále pracovat a posilovat práci ve skupině. Program byl pro všechny třídy velice
přínosný. Snad i do budoucna podpoří sociální vazby žáků, vzájemnou spolupráci, naslouchání
druhým a zlepší celkovou komunikaci nejen mezi dětmi ve třídě.
Mgr. Monika Valachová, metodik prevence
Recitační soutěž v SVČ Opava
Středisko volného času Opava vyhlásilo recitační soutěž, které se zúčastnili také žáci naší školy. Děti
poslaly své online nahrávky recitace básniček a porota vyhodnotila a rozdělila umístění. Úspěch
v recitaci měla Valerie Čubová, která se ve své kategorii umístila na 1. místě a postupuje do
krajského kola. Na krásném 3. místě z 11 dětí ve své kategorii se umístila Anna Marie
Dorociaková. Velmi oceňuji snahu dětí i pedagogů, děkuji za reprezentaci školy a gratuluji za
výborné umístění.
Mgr. Gabriela Prchalová
ZŠ – nabídka cihly a okna
ZŠ Bohuslavice nabízí cihly za odvoz (240 ks) a bílá plastová okna k prodeji (výška 170 cm, šířka
128 cm) za 1500,- Kč/1ks. Kontaktujte p. školníka – Petra Kocura, tel. č. 730 897 934.

Mateřská škola – Střípky ze školky
Školník nebo myslivec?
Byla jedna holčička, které říkali Červená Karkulka. Jak to bylo dál
není potřeba vyprávět. Všichni víme, že to dobře dopadlo zásluhou
hodného myslivce. Dětem ve školce jsme během pohádky trošku
zamotali hlavu, když se ve třídě objevil pán v mysliveckém klobouku.
Měl brokovnici, dalekohled a další věci, se kterými se děti běžně
nesetkávají. Vyprávěl o lese, o zvířatech a o tom, co všechno má
myslivec na starosti. Na besedu jsme navázali tématickou vycházkou
do lesa, kde si děti hrály na lovce. Nepotřebovaly žádné zbraně, lovily
totiž očima. Mezi kořisti patřil třeba list, pavouk, choroš, šiška, brouk
nebo dutina ve stromu. Bohužel se našly i odpadky. Ty v lese na rozdíl
od přírodnin nezůstaly. Paní učitelky je vzaly do plastového pytle a
vhodily do kontejneru u školy. Ale to nejdůležitější, co si děti z lesa
odnesly, byly dobrá nálada, příjemná únava a chuť na další výlet do přírody. A kam se ztratil
myslivec? Odpověď našly děti samy. Když další den procházel pan školník školkou, zavolal na něj
jeden z kluků: ,,Já něco vím, to ty jsi byl ten myslivec!“
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Dopoledne se zahradníkem
Mnoho věcí v životě jsme se naučili, protože jsme měli možnost pozorovat.
Didaktická zásada názornosti je základním principem efektivního učení.
Proto cíleně vytváříme příležitosti k pozorování. Jednou z takových
příležitostí bylo sázení stromu na zahradě MŠ. Když dorazil na zahradu do
školky pan zahradník, měly děti za sebou vlastní zkušenost se zasazením
bylinky do květináče. Ovšem k zasazení stromu je potřebná mužná síla a
patřičné nářadí. Pro jablůňku bylo pečlivě vybráno místo, kde jí bude dobře.
Děti viděly, jak se vyhloubí jáma, jak se strom přiváže ke kůlu a pomohly
se zaléváním. Pan zahradník vše komentoval, vysvětloval a odpovídal na
otázky. Povídal si s dětmi i o jiných rostlinách, které mohou na školkové
zahradě najít. Bylo báječné sledovat, jak při odpoledním rozcházení tahaly
některé děti rodiče za ruku, vodily je k jablůňce a pyšně ji ukazovaly. Teď
nás čeká dlouhodobé pozorování proměn stromu během ročních období a budeme trpělivě čekat na
první plody.
A ještě něco k pousmání na závěr. Po několika dnech se paní učitelka ptala předškoláků: ,,Je tenhle
strom listnatý nebo jehličnatý?“ Odpověď zněla: ,,Jabloňatý.“
Poděkování
Ráda bych tímto poděkovala panu Petru Kocurovi a Jiřímu Ostárkovi, kteří společně s učitelkami
připravili dětem v MŠ zajímavá a poučná dopoledne.
Silvie Šremerová
Návštěva vozíčkáře Adama v MŠ
V pondělí 24. 5. navštívil děti ze třídy Žabek vozíčkář Adam,
který chtěl děti seznámit se životem na invalidním vozíku.
Invalidní vozíček je Adamův kamarád již od útlého dětského
věku. Adam velice pěkně a citlivě přiblížil dětem jeho běžný
denní režim. Děti si mohly pomoci různých aktivit vyzkoušet
některé činnosti s omezením pohybových schopností a také si
vyzkoušely pohyb na invalidním vozíku. Na závěr Adam dětem
ukázal i různé hry, které mohou hrát ti, kteří jsou na vozíčku. Děti
si s nadšením tyto hry s Adamem zahrály. Pro děti byla tato
beseda velmi přínosná a také zjistily, že i „nemocní“ lidé si mohou užívat život se vším všudy.
Za kolektiv MŠ, Newrzellová Lucie
Poděkování
Rádi bychom s celou rodinnou poděkovali manželům Staňkovým, Luďku Mokrému, Tomáši
Dominikovi, Petru Režnému, Vítku Kuchejdovi, dobrovolným hasičům z Dolního Benešova a všem
dobrým lidem kolem, kteří svým empatickým, laskavým a pohotovým přístupem zabránili velkým
škodám na našem pozemku a majetku v době povodní.
Nelze dostatečně poděkovat, ale alespoň takto Z CELÉHO SRDCE DĚKUJEME VÁM VŠEM.
Rodina Herudková a Věra Konigová
„Touto cestou bychom chtěli poděkovat svým kamarádům, známým, dobrým sousedům a rodinným
příslušníkům za výpomoc při odstraňování škod při nedávných povodních, které nás postihly. V nouzi
opravdu poznáš přítele.“
Lojza a Rita Heidukovi
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – červen 2021
Den

Datum

ČT

3.6.2021

PÁ

4.6.2021

Liturgická oslava
SLAVNOST TĚLA
A KRVE PÁNĚ

Úmysl mše svaté

18:00 Za Anežku Liškovou, manžela a + příbuzné
s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro celou rodinu
18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence

Památka sv. Bonifáce
SO

Čas

5.6.2021

11:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní při příležitosti
životního jubilea s prosbou o Boží požehnání a
zdraví pro živou rodinu

18:00 Za Adolfa Miketu, rodiče, sourozence a živou rodinu

10. neděle v mezidobí
(Boží Tělo)

6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

6.6.2021

10:00 Za Bertu Štefkovou, + manžela, syny, zetě, vnuka a
živou rodinu

PO

7.6.2021

18:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

9.6.2021

Památka sv. Efréma,
učitele církve

18:00 Za Alžbětu Odvodyovou, + rodiče z obou stran, +
příbuzné s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro
manžela

SLAVNOST NEJSV.
SRDCE JEŽÍŠOVA

18:00 Na poděkování za přijaté dary při příležitosti 60. a
70. narozenin; za + rodiče a příbuzné z obou stran
s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živé rodiny

ST

PÁ

11.6.2021

SO

12.6.2021

18:00 Za Pavla Kupku k 20. výročí úmrtí, za Bedřicha
Tomíčka k 10. výročí úmrtí, + manželky a syny
11. neděle v mezidobí

NE

13.6.2021

6:45 Za ctitele sv. Antonína a za nemocné a chudé
9:30 Za Viktorii Kocurovou, manžela, tři syny, snachu
a živou rodinu
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ST

16.6.2021

18:00 Výroční rekviem za Annemarii Pospiechovou

PÁ

18.6.2021

18:00 Za Jiřího Kozáka, rodiče a + příbuzné

SO

19.6.2021

NE

Památka sv. Jana
Nepomuka Neumanna

20.6.2021 12. neděle v mezidobí

7:00 Výroční rekviem za Alenu Birtkovou

6:45 Za + Bruna Stočka, zetě, + rodinu s prosbou k Panně
Marii Ustavičné pomoci za živou rodinu
9:30 Za prvokomunikanty z Bohuslavic a ze Závady

ST

SLAVNOST
23.6.2021 NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE

18:00 Za Bruna Vitáska, manželku Adolfínu, dceru Marii a
+ příbuzné

PÁ

25.6.2021

18:00 Za + Aloise Vitáska a + manželku Markétu
s prosbou o dar zdraví a Božího požehnání pro živou
rodinu

SO

26.6.2021

7:00 Výroční rekviem za Anastázii Krieblovou
6:45 Za Adélu Vitáskovou u příležitosti nedožitých 90.
narozenin, manžela a dva syny a duše očistci

NE

27.6.2021 13. neděle v mezidobí
9:30 Za letošní absolventy ZŠ v Bohuslavicích
SLAVNOST SV.
PETRA A PAVLA

PO

28.6.2021

ST

30.6.2021

PÁ

2.7.2021

SO

Svátek sv. Tomáše,
3.7.2021
apoštola

18:00 Za Štěpánku Kociánovou, dva manžely a zetě

18:00 Výroční rekviem za Kateřinu Plackovou
18:00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
7:00 Za Pavla Mašíka a Antonii Mašíkovou

6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

4.7.2021 14. neděle v mezidobí

9:30 Ke cti Nejsvětější Trojice na poděkování za 70 let
života s prosbou o ochranu PM pro živou rodinu a za
+ manžela
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červnu 2021
Kučerová Anna
Mokrý Josef
Gajdová Marie
Vitásková Růžena
Hlisnikovský Alois
Ostárek Karel

Englišová Marie
Kubíková Anežka
Szymiczek Jan
Liška Petr
Fojtík Oldřich
Režná Alena

Všem jmenovaným jubilantům
co nejsrdečněji blahopřejeme.
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. 342 – červen 2021 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2021.

