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Vážení spoluobčané,

nemohu začít úvodník jinak než
připomenutím tragédie, která postihla jižní
Moravu. Tornádo ničivé síly zničilo stovky
domů, a hlavně má na svědomí
nenahraditelné ztráty – lidské životy. Příroda
nám opět ukázala, že větru a dešti
neporučíme. Vlna solidarity se zvedla i
v naší obci a mnoho z nás již finančně a
materiálně přispělo na pomoc potřebným.
Do postižené oblasti odjeli pomáhat také
naši hasiči a rada obce rozhodne o pomoci
postiženým obcím. Děkuji všem.
Koncem června se dokončily práce na
zpevněných plochách obecního dvora a
chystá se kolaudace. Ke konci se chýlí i II.
etapa rekonstrukce podkroví mateřské školy.
V červnu se konečně začaly konat veřejné a
soukromé akce. V sobotu 12. června jsme
v sále kulturního domu přivítali 29 nových
občánků naší obce. Poslední červnovou
sobotu se konalo setkání občanů na farní
zahradě. Žákům ve škole skončil další školní
rok. Slavnostní předání vysvědčení žákům 9.
třídy se konalo v pondělí 28. června
v obecním domě.

[Zadejte text.]

V červenci se zahájí práce na plánované
opravě potoka a opravě poškozených míst.
Dokončí se práce v obecním dvoře. Budeme
pokračovat v sečení trávy u polních cest i
v obci.
Na pátek 16. července chystají hasiči noční
soutěž. Poslední víkend se budou konat
Anenské slavnosti s lunaparkem.
Přeju všem šťastnou dovolenou, prázdniny a
krásné, ničím nerušené dny.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 31. zasedání rady obce Bohuslavice dne 16. 6. 2021
Vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení, kterým bylo uloženo starostovi obce projednat se zemědělci osévání polí na
katastru obce Bohuslavice v souvislosti s ochranou proti přívalovým dešťům. Usnesení bylo splněno.
Ústní žádost 2 občanů o finanční příspěvek v souvislosti s poškozením majetku při přívalovém dešti.
Aktuální informace k COVIDU. Provoz MŠ a ZŠ. Očkování a testování zaměstnanců.
Změna č. 1 ÚP Bohuslavice. Informace po veřejném projednávání.
Smlouvy na Kotlíkové dotace, 5 smluv do OZ.
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice a ZÚ za rok 2020.
Jednání s občany ulice K Velkému dvoru o možnosti instalace retardérů.
Hospodaření obce za I. – V. 2021. Příjmy roku 2021 16.881.744,83 Kč, zůstatek 2020 26.700.602,54
Kč, Financování 8901 1242,16 Kč, celkem 43.583.589,53 Kč. Výdaje 10.889.721,39 Kč. Zůstatek
32.693.868,14 Kč, BÚ ČS 17.423.274,12Kč, ČNB 15.270.594,02 Kč. Výběr daní za I. – V. 2021.
Aktuální informace o stavebních pracích a majetku:
komunikace Západní, polní cesta Kozmická, postup prací na zpevněných plochách v obecním dvoře,
pokračování prací na opravě budovy váhy, pokračování rekonstrukce pavilonu MŠ, oprava břehů
potoka.
Neposkytnutí dotace MMR na rekonstrukci pavilonu MŠ.
Zahájení výměny vodoměrů.
Varianty pořádání Anenských slavnosti 2021.
Mimo jiné schválila:
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-128002545/vb001, přeložka u KD.
Smlouva o zřízení věcného břemene–služebnosti–IV-8017232/VB01.
Dodatek č. 10 smlouvy o dodávkách a odběru plynu na období 1. 1. 2022 až 1. 1. 2024.
Vyhlášení záměru pronájmu prostor v obecním dvoře.
Program jednání zastupitelstva obce.
Servisní smlouva na vozidlo CAS SCANIA.
Zapůjčení platebního terminálu pro platby na obecním úřadě.
Rozsah víceprací a méněprací při realizaci zpevněných ploch v obecním dvoře.
Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 1556/11 ve sportovním areálu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 24. 6. 2021 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Ing. Tomáš Hruška, Jan Manusch a Ing. Pavel Staněk, konstatuje, že na
dnešním 17. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního zastupitelstva. A.
Matýsková do bodu jednání 4) Přívalový déšť. Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Karin
Herudková a Lukáš Pašek. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Kateřina Staňková
Omluvena: Ing. Tomáš Gruň, Ing. Ondřej Mokrý, Petr Kubík
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 17/1 a) schválilo:
Členy návrhové komise Ing. Tomáše Hrušku, Jana Manusche a Ing. Pavla Staňka, ověřovateli zápisu
Karin Herudkovou a Lukáše Paška.
usnesením č. 17/1 b) schválilo:
Program 17. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za I. – V. 2021. Příjmy roku 2021 16.881.744,83 Kč, zůstatek 2020 26.700.602,54
Kč, Financování 8901 1242,16 Kč, celkem 43.583.589,53 Kč. Výdaje 10.889.721,39 Kč. Zůstatek
32.693.868,14 Kč, BÚ ČS 17.423.274,12Kč, ČNB 15.270.594,02 Kč. Výběr daní za I. – V. 2021.
usnesením č. 17/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 3/2021 bez výhrad.
usnesením č. 17/1 e) schválilo:
Smlouva o komunitním plánování mezi obcí Bohuslavice a SOMH.
usnesením č. 17/1 f) schválilo:
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice a Závěrečný účet za rok 2020.
usnesením č. 17/1 g) schválilo:
Smlouvu o realizaci Digitální technické mapy MSK mezi obcí Bohuslavice a Moravskoslezským
krajem a ukládá starostovi projednat návaznost po ukončení smlouvy.
usnesením č. 17/1 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
Martinem Sněhotou, Školní 217, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 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
Zuzanou Štefkovou, Záhumenní 76, 747 19 Bohuslavice.
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usnesením č. 17/1 j) 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 Petrem
a Šárkou Miketovými, Polní 407, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 k) 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 Vítem
Heisigem, Opavská 50, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 l) 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
Markétou Lampovou, Opavská 63, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 m) 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 Janou
Heisigovou, Opavská 411, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 n) 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
Halfarovou, Lesní 65, 747 19 Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 o) schválilo:
Kupní smlouvu o prodeji CAS Tatra 815 obci Unín na Slovensku.
usnesením č. 17/1 p) schválilo:
Bezúplatný převod pozemku p. č. 3014 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína do vlastnictví obce Bohuslavice
a Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. j.
UZSVM/OOP/2719/2021-OOPM.
usnesením č. 17/1 q) schválilo:
Smlouvu o směně pozemků mezi panem Ing. Alešem Hiltavským a obcí Bohuslavice.
usnesením č. 17/1 r) schválilo:
Podání žádosti na instalaci zpomalovacích prvků na ulici K Velkému dvoru.
usnesením č. 17/1 s) schválilo:
Vyhlášení sbírky na pomoc občanům postižených přívalovým deštěm.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 16/2 a) Kontrolu usnesení. Nebylo ukládací usnesení.
č. 16/2 b) Informaci o škodách způsobených přívalovým deštěm. Přijatá a chystaná opatření na
ochranu před přívalovými dešti. Žádost občanů o finanční výpomoc.
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č. 16/2 c) Aktuální informace v souvislosti s pandemii COVID: Očkování zaměstnanců obce.

č. 16/2 d)
č. 16/2 e)

č. 16/2 f)

č. 16/2 g)

č. 16/2 h)
č. 16/2 i)
č. 16/2 j)
č. 16/2 k)
č. 16/2 l)
č. 16/2 m)
č. 16/2 n)
č. 16/2 o)

Ukončení podávání informací ze strany KÚ. Poslední informace z 14. 6. Celkově v obci
394 pozitivních, 2 nemocní
Informaci o hospodaření příjmu daní za období I-V 2021.
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Hlučínska za rok 2020 ze strany Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a
revizní komise při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2020.
Schválený závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí
mikroregionu Hlučínska, IČ 70951047 za rok 2020 a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020.
Aktuální informace o majetku, investicích a opravách.
Oprava komunikace Kozmická, Západní. Kompostéry k pronajmutí. Výměna vodoměrů.
Příprava přeložky VN u KD. Oprava břehů potoka. Práce u Obecního dvora. Rekonstrukce
pavilonu MŠ.
Informace o stavu přípravy Změny č. 1 ÚP Bohuslavice.
Stav převodu pozemku 578/1 (podium) z ÚZSVM do vlastnictví obce Bohuslavice.
Návrh na koupi pozemku p. č. 1554/7 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína na ulici K Velkému
dvoru.
Vypsání výběrového řízení na stavbu trafostanice a přeložky VN v lokalitě Jižní Svahy.
Směnu pozemků. Pozemek p. č. 16 v k. ú. za část pozemku p. č. 11/12 v k. ú. Bohuslavice
u Hlučína a pozemek p. č. 11/4 vše v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Jednání s občany ulice K Velkému dvoru o instalaci zpomalovacích prvků na ulici
K Velkému dvoru.
Informace o společenských a sportovních akcích. Anenské slavnosti 2021. Noční hasičská
soutěž. Zahrádkářská slavnost. Myslivecká slavnost. Táborák.
Informace z jednání rady

Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 17/3 a) ukládá:
Starostovi projednat možnost stavby technických zařízení na ochranu před přívalovými dešti před obcí
ve směru na Závadu.
Ověřovatelé usnesení:
Karin Herudková

Lukáš Pašek

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 24. 6. 2021
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Další informace
Třídím, třídíš, třídíme
Třídění odpadů je jedna z velmi důležitých věcí v rámci trvale udržitelného rozvoje. V naší obci jsou
pro možnost třídění vyhrazena místa, na kterých jsou umístěny kontejnery pro tříděný odpad. Jsem
rád, že tato místa se hojně využívají. Ale není „třídění“ jako „třídění“. A zde se, nejen já, pozastavuji
nad tím, jak to u nás na konci směrem na Závadu často vypadá.
Je alarmující, že někteří spoluobčané i přespolní nedodržují základní principy pro třídění odpadů.
Navíc, když jsou tato pravidla popsána na každém kontejneru. Jsou to informace, které upravují, jaký
odpad a v jakém stavu se má do daného
kontejneru umísťovat. Jsou to například:
- umísťování pouze odpadu, který je
uveden na kontejnerech
- vkládání
sešlápnutných/zmáčknutých PET
lahví/plastových obalů
- vkládání rozložených/rozřezaných
papírových krabic/kartonů apod.
Při nedodržování těchto základních
pravidel jsou kontejnery ihned přeplněné a
nelze využít jejich plné kapacity. A pokud
se najde pár jedinců, kteří nehodlají tato
pravidla pro využívání dodržovat, nastane
situace jako na obrázku vedle.
Na „točně“ to tak vypadá často. Místo je totiž dobře přístupné a přespolní i místní občané – mnohdy
z opačného konce vesnice, kteří po cestě sem minou hned několik jiných míst s kontejnery - neváhají
přijet pohodlně autem až ke kontejnerům na točně a nechat odpad zde. Nedokážu pochopit, že když
někdo vidí přeplněné kontejnery na papír, tak odpad složí mimo ně na zem. Kontejnery přitom nejsou
naplněny z celého svého užitečného objemu, protože krabice v kontejneru jsou nerozložené! Nehledě
na to, že je to velmi špatný příklad pro děti a mládež!
Popeláři nemají v žádném případě povinnost brát odpad umístěný mimo dané kontejnery. Ten pak po
svozu zůstane ležet na zemi.
Prosím, zamysleme se alespoň my, občané Bohuslavic, zda se nemůžeme v této oblasti zlepšit.
Žijeme zde všichni společně, proto se, prosím, chovejme ke společným prostorám zodpovědně.
Tomáš Hromčík

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Konec netradičního školního roku....
Končí školní rok, jaký si ještě před pár lety nikdo z nás neuměl představit. Pandemie, která tvrdě
dopadla na celou společnost, se bohužel dotkla také fungování našich škol. Bylo nutné koordinovat
fungování školy při distanční výuce, ale také při postupném návratu dětí do škol, který byl spojen s
řadou režimových opatření. Naše škola využila finanční pomoc MŠMT k pořízení počítačového
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vybavení hlavně pro učitele a také k vypůjčení žákům. Ačkoli jsme už měli zkušenost z jarních měsíců
minulého školního roku, ten aktuální posunul distančí výuku na další a mnohem náročnější úroveň.
Letošní rok byl téměř celý ve znamení výuky na dálku. Fungování distanční výuky jsme si ověřili
dotazníkovým šetřením. Na základě výsledků jsme prováděli průběžně potřebná opatření k vylepšení
výuky. Z výsledků bylo patrné, že jsme se s distanční výukou vypořádali velmi dobře a většina žáků
i rodičů systém vzdálené výuky zvládala. Samozřejmě je vždy co vylepšovat a reagovat aktuálně na
vzniklou situaci. Velkou vzpruhou pro nás všechny byly kladné reakce žáků při návratu do škol poté,
kdy žáci byli bez přímého kontaktu se svými spolužáky i učiteli.
V průběhu května a června jsme se snažili dohnat, o co jsme v předchozím období přicházeli. Čas
distanční výuky jsme využili hlavně ke školení pedagogů. Zaměřili jsme se na matematickou,
jazykovou gramotnost, polytechniku a hlavně osobnostní rozvoj pedagogů.
V červnu jsme stačili zorganizovat pouze jedinou akci pro děti ve spolupráci s klubem rodičů. Bylo
to pasování prvňáčků. Třídy se svými učiteli podnikly školní projektové dny.
V období prázdnin nás čekají ve škole menší provozní opravy, doplnění tříd potřebným nábytkem
vzhledem k počtu přibývajích žáků. Větší zásah bude potřebovat elektroinstalace v závislosti na
velkém navýšení digitální techniky a jejím používání v průběhu školního roku.
Letos se rozloučíme s p. uč. Michaelou Kristovou, Markétou Stoškovou, které čekají maminkovské
povinnosti a p. uč. Marií Kotzurovou - ta bude ve své profesní kariéře pokračovat na střední škole v
Opavě. V mateřské škole ukončí pracovní poměr p. uč. Terezie Říčná, od září bude pracovat v MŠ v
Hati.
Velké poděkování patří pedagogům ZŠ i MŠ, ale i nepedagogickým pracovníkům školy. Všichni
museli vynaložit značné úsilí, aby škola mohla fungovat. Součinnost všech byla nutná. Děkuji vedení
obce a klubu rodičů, školské radě za celoroční spolupráci a podporu.
Přeji všem dětem pohodové prožití letních prázdnin a všem zaměstnancům a přátelům školy
zaslouženou dovolenou.
V příštím školním roce opět nashledanou :-)
Mgr. Gabriela Prchalová
Třída

VYZ. P. N.

Průměr

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 Celková

I.A

18

0

0

1

0

0

0

0

0

0

181

I.B

17

0

0

1

0

0

0

0

0

0

134

II.

27

0

0

1,09

7

0

0

0

0

0

262

III.A

14

2

0

1,18

3

0

0

0

0

0

192

III.B

14

0

0

1,07

0

0

0

0

0

0

170

IV.A

14

4

0

1,32

4

0

2

0

0

0

385

IV.B

13

4

0

1,24

0

0

4

0

0

0

328
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V.

15

8

0

1,32

9

0

2

0

0

0

442

VI.

20

1

0

1,17

6

1

1

0

0

0

361

VII.

18

8

0

1,32

5

0

5

3

0

0

516

VIII.

18

2

1

1,33

6

0

0

0

3

3

577

IX.

15

7

0

1,39

8

1

0

0

0

0

753

203 36 1

1,2

48

2

14

3

6

3

4301

Celkem:

VYZ = vyznamenání

PTU =
učitele

pochvala

třídního

P = prospěl

NTU = napomenutí třídního
učitele

N = neprospěl

DTU = důtka třídního učitele

2 = snížený stupeň z
chování

PŘŠ = pochvala ředitelky školy

Literární soutěž SVĚT OČIMA DĚTÍ
Julie Pochopienová z 6. třídy se zapojila do literární soutěže SVĚT OČIMA DĚTÍ pořádané
Ministerstvem vnitra ČR. Vybrala si téma Svět v době pandemie a hrdinové v první linii.
Soutěže se zúčastnilo celkem 1 277 žáků z 334 školských zařízení a Julie ve své kategorii
pro žáky 6. – 9. tříd zvítězila! Na slavnostní vyhlášení, které proběhne v Praze, pojede 11. září.
Julince velmi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k obrovskému úspěchu, kterým
je 1. místo v celostátní soutěži. Velký dík patří i její vyučující, Mgr. Markétě Stoškové.
Vítězný text otiskujeme celý, věříme, že vzhledem k aktuálnímu tématu osloví i vás.
Zpracovala Mgr. Marie Kotzurová
Julie Pochopienová: Tajemství staré krabice
Píše se rok 2070 a sedmiletá dvojčata Kubíček a Anička jsou právě na návštěvě u své babičky. Vždy,
když k ní přijdou, povídá jim skvělé příběhy. Nejraději asi mají ty z jejího dětství, které se skutečně
staly.
Po obědě babička uklízela v kuchyni a děti si hledaly nějakou zábavu. Najednou si všimly podivné,
staře vypadající krabice pod babiččinou postelí. „Co myslíš, že v ní je?“ zeptala se Anička. „To
nevím,“ odpověděl Kuba. Už ani nebylo třeba dalších slov a děti společně přistoupily blíž, přisedly
si, vysunuly krabici zpod postele a vzájemně se na sebe podívaly. I když jim z očí byla vidět nejistota,
jejich ruce se pomalu přibližovaly ke krabici, až ji nakonec opatrně otevřely.
Když se ohlédly, zjistily, že ve dveřích mlčky stojí babička. „Co to je?“ zeptaly se jí téměř
jednohlasně. I když nic neodpovídala, slzy v jejích očích vypověděly za tisíce slov…
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„Babi, co se děje?“ „Jsi v pořádku?“ ptaly se obě děti. „V pořádku, nemusíte si dělat starosti,“
uklidňovala je a utírala si přitom oči. „A co jsou teda ty věci v krabici?“ ptaly se dál. „Tak třeba těm
modrým látkám se šňůrkami se říká roušky. Ty podobné, akorát bílé se nazývají respirátory a v těch
lahvičkách kdysi bývala dezinfekce.“ vysvětlovala jim vše babička. „Já myslela, že to používají jenom
doktoři,“ řekla nedůvěřivě Anička. „Ty jsi ale doktorka nikdy nebyla, tak k čemu ti to je?“ doplnil
Kuba. „Tak se posaďte, budu vám o tom vyprávět,“ uzavřela jejich vyptávání babička.
„Víte, když mi bylo okolo jedenácti, začala takzvaná covidová pandemie. Jednou se o ní určitě budete
učit,“ začala své vyprávění. „Co to znamená?“ ptaly se obě děti. „Covid-19, kterému se taky občas
říkalo koronavirus, byl taková nemoc.“ „Takže něco jako chřipka?“ snažil se tomu porozumět Kuba.
„Nebo jako angína?“ přidala se Anička. „I když mnozí tvrdili, že je to jen obyčejná chřipka, všichni
dobře věděli, že tohle je něco jiného, něco horšího…“ vysvětlila babička. „O kolik to bylo horší?“
„Opravdu to bylo tak strašné?“ ptaly se opět děti. „Bylo to opravdu o hodně horší a to až tak, že se
kvůli tomu zavřely školy, obchody a spoustu dalších věcí. Navíc se téměř všude musely nosit roušky,
které jste našli v krabici, ale pojďme se na to podívat pěkně popořadě…
O covidu jsem se poprvé dozvěděla na konci roku 2019 prostřednictvím zpráv v televizi. Tehdy tam
řekli jen, že je to nějaký virus z Číny. Ze začátku jsem tomu moc nevěřila, ale pak to bylo i v dalších
zprávách, na internetu – prostě všude. To už mi začínalo docházet, že na tom něco bude.“ „Páni!“
hltaly děti s úžasem každé babiččino slovo.
„I když už mi bylo jasné, že to s tím virem není jenom nějaký výmysl, nikdy by mě nenapadlo, že za
pár měsíců bude i v Česku,“ pokračovala dál. „Za kolik měsíců?“ ptal se Kuba. „Devět, deset?“ hádala
Anička. „Vlastně se to tady dostalo už v březnu 2020.“ „A co se dělo dál babi?“ ptaly se nedočkavě
děti.
„Kdybyste se pořád nevyptávali, tak už to dávno víte. Ale každopádně to pak už šlo jen a jen z kopce.
Nemohlo se chodit ven, musely se nosit roušky, zavřela se většina obchodů, restaurací, škol a mnoho
dalšího…“ „Ty školy by mi zas tak nevadily!“ „Kéž by je zavřely nám!“ zasnily se děti. „Musím se
vám přiznat, že když to poprvé vyhlásili školním rozhlasem, nebylo po celé škole slyšet nic jiného,
než křik a jásot. Původně nám totiž tvrdili, že to bude tak na týden. Z týdne se ale stal měsíc, z měsíce
rok a nakonec jsme se až na malé přestávky učili doma téměř 2 roky,“ vysvětlila jim. „Tak to by mě
asi taky nebavilo,“ uznal Kuba. „A co jsi teda celé dny dělala?“ zeptala se Anička.
„No… Doma jsem toho sice dělala hodně, ale nejvíc jsem asi šila roušky. Ze začátku jsem s tím spíš
pomáhala starší sestře Julii. Pak ale začalo zdravotnictví kolabovat a ona musela být jako zdravotní
sestra téměř pořád v práci. A když už přece jen měla nějaké to volno, domů nejezdila, aby nikoho
z nás nenakazila. Nakonec nám nezbývalo nic jiného, než si volat přes videohovory. Vždycky jsme si
vyprávěly, co nového jsme prožily a já jí pak ještě ukazovala roušky, které jsem ušila,“ povídala
babička. „A proč Julii neznáme?“ ptaly se dál zvědavé děti.
„Této otázky jsem se obávala.“ řekla babička, které se opět do očí vrhly slzy. „Když už to bylo asi
čtvrt roku, co jsme se neviděly na živo, při jednom hovoru mi řekla, že od jednoho pacienta chytla
covid. První dny byla úplně v pořádku. Pak už to s ní ale šlo od desíti k pěti… Po pár dnech dokonce
skončila v nemocnici. Nikdo nechápal, proč měla tak těžký průběh, když sportovala, jedla zdravě a až
do této chvíle neměla žádné zdravotní problémy. A když už byla v nemocnici téměř týden, přišla nám
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zpráva, že zemřela. Nikdy jsem si nedokázala vysvětlit, proč se tohle muselo stát zrovna jí. Vždyť to
byla zdravotní sestra, dobrovolnice, která šila roušky pro potřebné a navíc ta nejlepší sestra, kterou
jsem si mohla přát!!!“
Kubíček i Anička si uvědomili, v jak skvělé době žijí a že žádná maličkost není samozřejmostí. A i
když se jim hlavou honila spousta dalších otázek, na nic se už neptaly, jelikož věděly, že by babiččina
slova jen zanikla v jejím pláči…

Školní družina
Zážitkové pátky v červnu
Skončila homogenita tříd a my jsme mohli být v družinkách zase dohromady. Zároveň se uvolnila i
pravidla, a tím jsme mohli v červnu realizovat zážitkové pátky.
První pátek, 4. 6., jsme s dětmi jeli
do Chuchelné, kde jsme měli
domluvenou prohlídku Vojenského
muzea a kaple. Bohužel nám ráno
volal majitel, že prohlídka v tomto
termínu nemůže proběhnout kvůli
zranění průvodce. Nechtěla jsem děti
zklamat a výlet zrušit, tak jsem
obvolala, co se dalo, a výsledek?
Kaplí svatého Kříže nás provedl pan
starosta, který krásně přizpůsobil
výklad věku našich dětí. Poté jsme
navštívili místní základní školu, a
hlavně její družiny. Děti se zde
seznámily s novými kamarády,
některé děti se již znaly z kroužků, na které dojíždějí. Na oplátku jsme družiny pozvali k nám do
Bohuslavic. Už se těšíme na září, kdy by nás měli navštívit. Zpáteční cestu jsme zvládli pochodem
přes les. Počasí nám neuvěřitelně přálo, svítilo
sluníčko, voněl les a cesta nám rychle ubíhala za
zpěvu písniček.
Moc bych chtěla poděkovat za ochotu a vstřícnost
nejen panu starostovi Ing. Rudolfu Sněhotovi, ale
i paní ředitelce Mgr. Monice Slivkové a vedoucí
družinek paní Dagmaře Melecké. Těšíme se, až je
přivítáme u nás.
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Druhý pátek, 11. 6., jsme jeli
do Landeku Petřkovice, kde
jsme měli rezervován velký
okruh. Tradičně jsme s dětmi
sfárali do podzemí a hledali
permoníky, nezapomněli jsme
ani na uhlí a poté, co jsme
rozeznali rozdíl mezi uhlím
(antracitem) a kamenem, jsme
málem všechno vysbírali.
Samozřejmě jsme nemohli
odnést vše, protože by tam
FAKT nic nezůstalo (děti byly
mooooc pilné ve sběru).
Navštívili jsme také důlní
záchranářství, zhlédli jsme
video, ale hlavní atrakcí pro nás byl záchranářský trenažer. Děti se ho opět neuměly nabažit. Měli
jsme čas i na nákup suvenýrů, který jsme dosyta využili, a vše završila venkovní jízda vláčkem.
Opět moc děkuji zasloužilým horníkům a záchranářům za zajímavé přednášky a přizpůsobení výkladu
našim dětem. Domů jsme odjížděli jako opravdoví havíři.
Třetí pátek, 18. 6., jsme s dětmi jeli
vlakem do Opavy. Naše oblíbené
muzeum je bohužel zavřené, neboť se
přestavuje expozice. Na doporučení
muzea jsme se objednali na výstavu
malíře Zdeňka Buriana, a to v Městském
domě Petra Bezruče, kde jsme si
vyslechli přednášku, zhlédli video a
prohlédli si výstavu. Dokonce jsme
dostali pochvalu za krásné čtení a odnesli
si domů pracovní listy, které později
společně vypracovali. V Opavě jsme
posvačili, pohráli si v parku na Ptačím
vrchu a vrátili se vlakem domů. Mnohé
děti jely vláčkem poprvé, o to více měly zážitků.
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Čtvrtý a poslední pátek, 25. 6., jsme večer strávili
nejen s družinkou, ale i s rodiči. Setkali jsme se před
školou, kde si děti nechaly věci na přespání, a poté
jsme všichni šli k myslivecké chatě. Tam nás čekalo
opékání, hry s lanem, míčem a pytli a také střelnice,
kde nejen děti trávili nejvíc času. Když jsme se
dosyta vyřádili, vrátili jsme se do družinky, kde
jsme se rozloučili s rodiči, a noc byla naše. Po
rozdělení míst kdo, kde a vedle koho bude spát,
jsme nočně posvačili a pak jsme nakreslili obrázky
a psali vzkazy pro všechny třídy. Ty jsme pak
zanechali v každé třídě při nočním hledání školních
strašidel. Opět jsme žádné nenašli – asi se nás báli
více než my jich. Unavení a utahaní jsme nedočkavě
zalezli do spacáků a po přečtení pohádek jsme spali
jak dudci. Ranní probuzení bylo brzké, ale ani to nás
nezaskočilo a už jsme měli připravené čerstvé
pečivo k snídani. A pak nezbývalo nic jiného, než si
vše sbalit a jít se domů dospat.
Moc děkuji rodičům, že si udělali na své děti čas a
strávili s námi příjemný večer, a také myslivcům, že nám propůjčili svůj krásný prostor.
Velké poděkování patří mým kolegyním, bez kterých by se tyto akce nemohly uskutečnit. Moc si
vážím jejich vstřícností a ochotě strávit s námi volný čas. A kdo jsou ty dobré duše? Má kolegyně
družinářka Barbora Stuchlíková, paní učitelka Pavla Riedlová, asistentka Simona Stošková a největší
opora, která s námi byla na každé akci, paní učitelka Hana Štefková. Moc Vám děkuji nejen za sebe,
ale hlavně za naše děti.
Podle ohlasů dětí i rodičů si myslím, že jsme si červen maximálně užili a více se stmelili vzhledem
k předešlé situaci, kdy jsme nemohli být spolu. tomu tak skutečně bylo.
Přeji všem krásné, pohodové a klidné prázdniny a v září s mnohými v družince na shledanou.
Karin a Barča

Běžecký závod - Závadská 10
V sobotu 12. 6. se uskutečnil 4. ročník krosového běžeckého závodu na 10 km. Pořadatelem závodu
byla obec Závada a FC-B7 TÝM!!!
Z důvodu epidemie byl stejně jako loni původní květnový termín přesunut na červen. I letos byly
vypsány kategorie dospělých (i děti nad 15 let) a dětské kategorie. Start byl naplánován na 14 hodinu
ze hřiště TJ Sokol Závada, kde byl i cíl. Teplota okolo 25 °C, nebe polojasné, počasí tedy ideální.
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Stovka startujících, ať Ti kteří jsou registrování v klubech,
nebo jen Ti co běhají pro radost vyběhli společně do lesů
okolo Závady a Vřesiny.
Na startu nechyběli také občané Bohuslavic. Stejná trať
jako loni, tedy jen 10 % po asfaltu a 90 % po lesních
cestách. Absolutním vítězem v rekordním čase se stal
Martin Ocásek z Krnova 0:37:00,8. Druhé místo obsadil
loňský vítěz Jiří Pytlík z týmu MK Seitl Ostrava v čase
0:38:07,9. Třetí skončil Lukáš Jakub z týmu X-TRAK
Orlová v čase 0:38:42,8.
A jak si vedli borci z Bohuslavic ?
SZTURZ Jan doběhl na pěkném 22. místě celkově v čase 0:44:50,5. V kategorii muži do 29 let to
znamenalo 5. místo. KOMÁREK Pavel na solidním 44. místě celkově v čase 0:51:12,9. V kategorii
muži 50-59 let to stačilo na 7. místo. VITÁSEK Vlastimil dosáhl na 59. místo celkově v čase
0:54:38,6. V kategorii muži 40-49 let byl na 17 místě. A konečně poslední zástupce v kategorii mužů
SZTURZ Pavel obsadil 74, místo v čase 0:58:56,0. V kategorii muži 50-59 let bral 13. místo. Jediná
žena našla odvahu se postavit na start, a to
HRUBÁ Lenka s časem 1:01:11,6 skončila
celkově na 80. místě a v kategorii ženy 40-49 let
na pěkném 6. místě. Všichni naši zástupci si
zlepšili výrazně čas oproti loňským výsledkům.
Celkem 43 dětí si zaběhlo své tratě. Se
žákovskou kategorii se vítězstvím v běhu na 1
KM rozloučil KOMÁREK Jakub v čase
0:02:43,1. Příští rok ho tedy čeká výzva už v
kategorií mužů.
Kategorie dívky
7-10 let měli vypsanou trať na 500 m. Na hezkém 4. místě skončila
HRUBÁ Amálka časem 0:01:53,6 a 6. místě SZTURZOVÁ Markéta v
čase 0:02:05,1. Poslední kategorii byl běh na 100 m dívky do 6 let, kde
se představila HLUCHNÍKOVA Ema a skončila na krásném 3. místě.
Je třeba zmínit, že panovala po celý průběh přátelská atmosféra.
Poděkování patří pořadatelům, sponzorům, rozhodčím a všem lidem co
se nějak přičinili o zdárný průběh závodu. A hlavně Petrovi Liškovi,
který vše moderoval a je duší celého závodu (jinak také borec co běhá
na Lysou horu několik závodů ročně).
Závěrem tedy, kdo chce sportovat, ať v jakékoli podobě, čas si najde.
Vše je o vůli a obětavosti. Skvělý návod pro všechny, co často hledají
výmluvy na zaneprázdněnost a podobně.
Pavel Komárek
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – červenec 2021
Den

Datum

PÁ

9.7.2021

SO

10.7.2021

NE

11.7.2021

ST

14.7.2021

PÁ

16.7.2021

SO

17.7.2021

NE

18.7.2021

ST

21.7.2021

PÁ

23.7.2021

SO

24.7.2021

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

18:00 Na poděkování za dar života a zdraví pro všechny
cyklisty s prosbou o další Boží ochranu
7:00 Za + Bohumila Pecháče

15. neděle v mezidobí

6:45 Za Annu Dominikovou k 10. výročí úmrtí, za rodiče a
tchána
9:30 Za Josefa Benka a rodiče z obou stran s prosbou o dar
zdraví pro celou rodinu
18:00 Za + Josefa Mokrého, rodiče z obou stran, + bratra a
živé rodiny

Svátek výroční
posvěcení katedrály

18:00 Za Rudolfa Newrzellu k nedožitým 80. narozeninám a
k 20. výročí úmrtí s prosbou o B. požehání pro živou a
+ rodinu
7:00
11:00 Svatba: Fabian Krause a Hana Piskořová

16. neděle v mezidobí

6:45
9:30 Za živé a zemřelé farníky
18:00 Za Jana Šebestíka ke 40. výročí úmrtí, za rodiče,
bratra, živou a zemřelou rodinu

Svátek sv. Brigity

18:00 Za rodinu Bláhovu, Pohankovu, Jaroslava Trojana a
duše v očistci
7:00 Za + Lea Dominika, manželku Renatu s prosbou o
Boží požehnání a zdraví pro živou rodinu
6:45 Za živé a zemřelé Anny z Bohuslavic

17. neděle v mezidobí

9:30 Za Roberta Veverku k 30. výročí úmrtí, za manželku a
tři zetě s prosbou o dary Ducha svatého pro živou
rodinu

NE

25.7.2021

ST

28.7.2021

18:00 Na poděkování PB za 80 let života s prosbou za +
manžela, rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu

PÁ

30.7.2021

18:00 Na poděkování za 85 let života s prosbou za živou
rodinu

SO

31.7.2021

Památka sv. Ignáce
z Loyoly, kněze

7:00
6:45 Za živé a zemřelé farníky

NE

1.8.2021 18. neděle v mezidobí

9:30 Za Alžbětu Fusovou k 10. výročí úmrtí, za manžela
Richarda a živé a + příbuzné z obou stran

PO

2.8.2021

18:00 Na úmysly členů společenství modlitby farníků
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci červenci 2021
Fojtíková Ervína
Manuschová Anna
Buhla Alois
Křižáková Edeltrauda
Pchalková Annamarie
Odvody Vojtěch

Kocur Erhard
Moslerová Alžběta
Štefaňák Štefan
Kociánová Růžena
Szturz Pavel
Rončková Annemarie

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