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1. Úvod – cíl programu 

Stále více si uvědomujeme, že venkov má nezastupitelný společenský, kulturní, ekologický i 

hospodářský význam. Cílem programu obnovy venkova, schváleného vládou ČR, je podnítit a 

podporovat obyvatele vesnic a jejich samosprávy v tom, aby se pokud možno vlastními silami 

snažili: 

 udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu i 

pospolitosti obyvatelstva a vědomí své vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj vesnice, 

 rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb a cestovního ruchu při využívání 

místních zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva, 

 zachování a obnovu vlastního obrazu vesnice, jejího začlenění do krajiny a uchování jejího 

specifického rázu zástavby a kulturních památek, 

 zlepšení občanské vybavenosti, opravu a údržbu veřejných budov a zařízení, údržbu a 

rozšiřování technické infrastruktury i dopravní obslužnosti, 

 ochranu zdravého, ekologicky nezávadného životního prostředí, čistotu, úpravu a údržbu 

veřejných prostranství, údržbu a rozšiřování veřejné zeleně a prvků ekologické stability. 

Základním předpokladem naplnění tohoto programu je dobrovolná aktivní činnost všech 

obyvatel obce, od nejmladších až po ty nejstarší. Místní samospráva i všichni občané se zavazují 

přispět svým dílem. Naše obec zřejmě nikdy nebude centrem podnikatelských aktivit nebo 

cestovního ruchu, ale v rámci možnosti budeme usilovat o hezké a čisté životní prostředí, 

spokojenost a sounáležitost všech obyvatel.  

Naší snahou i nadále zůstává udržet v obci mladé lidi, vytvářet jim dobré podmínky k bydlení, 

zachovat základní i mateřskou školu, dobrou dopravní obslužnost i základní občanskou 

vybavenost. Naším cílem není rozšiřovat nájemní bydlení, ale vytvářet podmínky pro výstavbu 

nových rodinných domků a rekonstrukce stávajících tak, aby byl ráz venkovské zástavby 

zachován. 

Naším záměrem je i nadále udržovat místní tradice a zvyky, podporovat spolkovou činnost a 

udržovat dobré sousedské vztahy. Budeme pomáhat starým a opuštěným občanům, snažit se 

v rámci možností o jejich začlenění do života v obci tak, aby se necítili osamoceni. 

Program neřeší pouze obnovu vlastní vesnice, ale celého katastru obce Bohuslavice. 
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2. Zájmové území a širší vztahy 

Bohuslavice jsou typickou vesnicí horní Hané s 524 obyvateli (k 1.1.2015). Vždy byly ryze 

zemědělskou a zároveň také ryze českou obcí. Vždy měly svoji svéprávnost, nikdy nebyly 

sloučeny s jinou obcí, na což jsou místní občané náležitě hrdí. Obec má jeden územní celek a 

jedno katastrální území – Bohuslavice nad Moravou o rozloze 397,5 ha, z toho je 256 ha orná 

půda a pouze 10,4 ha je lesních porostů. Celé katastrální území leží téměř na rovině v nadmořské 

výšce kolem 258 m, na levém břehu řeky Moravy, mezi městy Zábřeh a Mohelnice. 

Obec Bohuslavice je členem Svazku obcí Vodovod Pomoraví a Mikroregion Zábřežsko. 

Obec je součástí Velkého územního celku Jeseníky a CHOPAV Kvartér řeky Moravy. V jižní 

části katastru obce se nalézají vydatné zdroje podzemních vod, které jsou vodními zdroji pro 

Vodovod Pomoraví a rozprostírá se zde také CHLÚ štěrkopísků. Jižně od katastru obce se nalézá 

CHKO Litovelské Pomoraví. 

Obcí prochází silnice III. třídy č. 31541, spojující obce Lukavice a Dubicko. Dopravní 

obslužnost je zajištěna několikrát denně autobusovými spoji, převážně ve směru Mohelnice – 

Zvole. Železniční spojení je přes zastávku Lukavice na Moravě nebo Zábřeh na Moravě na trati 

Praha, Česká Třebová, Olomouc, Bohumín. Západní části obce také prochází evropská cyklotrasa 

vedoucí z Rakouska – Vídně směrem do Polska.  

Ke kulturním památkám místního významu patří kaple sv. Petra a Pavla ve středu obce 

s kamenným křížem, dále kamenný kříž při příjezdu od Dubicka a také kaplička sv. Josefa u cesty 

do Hrabové. Nejvýraznější dominantou obce je kaple sv. Petra a Pavla. Obec nemá žádnou 

kulturní památku ani památeční strom. 

Původní zástavba obce je tvořena zemědělskými usedlostmi, novější je soliterní-jedno nebo 

dvoupodlažní rodinné domky. Zastavěné území je lemováno prstencem sadů a zahrad, s možností 

budoucí zástavby. Nové plochy pro bydlení jsou vyčleněny převážně na severní straně, a nová 

zástavba bude plynule navazovat na stávající – venkovského typu.  

V obci se k dnešnímu dni nachází malotřídní základní škola a mateřská škola. Od šesté třídy 

dojíždí žáci do ZŠ v Dubicku. Dále jsou zde dva obchody se smíšeným zbožím, dvě hospody, 

objekt obecního úřadu s knihovnou a výdejnou dovezených obědů, jeden nájemní dům se šesti 

byty, kaple, kulturní dům sloužící i jako tělocvična. Součástí veřejné zahrady je dětské hřiště se 

sedmi prvky, taneční parket, altán a sociální zařízení, které je v letním období provozováno jako 

venkovní občerstvení. V západní části obce je travnaté hřiště, asfaltový tenisový kurt a vodní 

nádrž. 



OBEC BOHUSLAVICE 
okres Šumperk 

Program obnovy obce Bohuslavice na léta 2016 - 2022 

5 

Obec má vlastní vodovod, který je od roku 1995 napojen na vodovod Svazku obcí Vodovod 

Pomoraví. Od roku 1993 je obec plynofikována, od roku 1997 má vlastní dešťovou i splaškovou 

vakuovou kanalizaci, zakončenou ČOV. Všichni občané jsou zapojeni do programu třídění 

odpadů, vytříděný odpad vozí 2x týdne, v zimním období 1x týdně, na obecní skládku do 

kontejnerů a obec zajišťuje jejich odvoz a likvidaci.  

V obci působí několik spolků – hasiči, myslivci, hudebníci, rybáři, sportovci a další. Tradiční 

se v obci drží velikonoční hrkání s pomlázkou a hody s pouťovými atrakcemi. Tradiční je i oslava 

Svátku matek, vítání občánků, dětský den, soutěž hasičských družstev, Mikulášská a Vánoční 

besídka, zpívání koled u stromečku i vánoční koncert. K těmto kulturním akcím v posledních 

letech přibylo i každoroční kácení máje a Čabanské odpoledne. Nechybí ani různé sportovní 

soutěže, jako například turnaj ve stolním tenise nebo v nohejbale, a různé turnaje (Člověče nezlob 

se, mariáš). 

3. Historie 

Obec Bohuslavice leží na rovině v nadmořské výšce 258 m na levém břehu řeky Moravy. 

Kdysi toto území bylo porostlé rozsáhlými lužními lesy, které se táhly od Litovle, až do podhůří 

Jeseníků. Spodní voda a záplavy Moravy tak vytvářely podmínky pro hospodaření. Po svém 

založení to byla vesnice rolníků, pastevců, rybářů a dřevařů. Lesy byly většinou listnaté, rostly 

v nich převážně olše, vrby, jívy, topoly, zvláště pak duby. V lesích byly bažiny, močály, místy 

rozsáhlé louky. Založení vesnice bylo výsledkem slovanského osídlovacího procesu, který se šířil 

z tehdejšího moravského vnitrozemí, tehdy již početně osídleného. Lidé se odtud stěhovali, aby 

získali půdu a lepší hospodářské podmínky.  

Jedno zjištění je velmi důležité, že to bylo obyvatelstvo české, ne německé. Zakládání vesnice 

se většinou dělo prostřednictvím tzv. lokátorů, zakladatelů, kteří sháněli osadníky, rozdělovali 

půdu, byli správci vesnice jako rychtáři, vykonavatelé menší právní moci a zástupcové vrchnosti, 

od které byli zvýhodněni přídělem většího statku nebo zrušením poplatků. Pro Bohuslavice by se 

nabízelo jméno lokátora Bohuslav. Toto jméno se od nepaměti udrželo v lidovém podání – 

označovalo rybáře, který měl své obydlí na místě, kde nyní stojí dům č.1. Jméno obce a staré ústní 

podání by svědčilo, že tu šlo o víc než rybáře, a to o služebníka dubické vrchnosti, který nějaké 

rybníky spravoval a pro své prokázané schopnosti byl vrchností pověřen založením vesnice a tím 

také odměněn za své věrné služby. Vesnice byla založena při potoku, který vsí protékal od 

východu k západu a později sloužil jako výtok z Dubického rybníka. Obydlí byla postavena ve 
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dvou řadách a mezi nimi vznikla prostorná náves. Ta byla později zastavěna, takže vznikla Velká 

a Malá strana. Přidělenou půdu si museli osadníci upravit pro pole, háje vykácet a půdu odvodnit. 

Část nechali jako pastvinu, tzv. obecní draha. Obyvatelé byli většinou zemědělci, obdělávali půdu, 

pěstovali obilí a hlavně chovali dobytek.  

Kdy byla obec založena, možno soudit z osudů dubického panství. Zakladatel dubického 

panství Beneda zemřel roku 1269 (Medek: Dějiny Dubicka). Dubické panství zdědil jeho syn 

Vilém a po něm roku 1287 jeho synové Vok, Mikuláš, Pavel a Lubomír. Potom se dostávají části 

dubického panství do majetku synů druhého Benedova syna Mikuláše, který se přiženil na 

Otaslavice (Alšíka a Mikuláše). Jejich děti se podílejí na dubickém dědictví. Protože dědictví 

nebylo velké a dědiců hodně, jsou děleny vesnice na několik částí. Bohuslavice byly rozděleny na 

dvě polovice. Protože se Bohuslavice takto dělí nebo prodávají, je nutno je považovat za určitou 

hospodářskou jednotku a hodnotu, která se vyvinula a ustálila za delší dobu. Je nutno také 

předpokládat z toho, co se dělo po smrti Benedově, že už nebyla doba vhodná a klidná pro 

zakládání vesnic na dubickém panství. Proto je možno předpokládat, že ves byla založena ještě za 

jeho života, někdy kolem roku 1250. Zápisy nebo listiny o dědění nejsou z té doby žádné.  

První známá listina o Bohuslavících je z roku 1356 a svědčí, že obec je rozdělena na dvě 

kupní jednotky (ZDO). Tehdy prodaly Anežka a Klára ze Sovince, pravnučky Benedovy, dvery 

Alšíka z Otaslavic, syna Mikuláše z Dubicka (syna Benedova), svou polovici Bohuslavic Ješkovi 

z Bouzova za 300 kop grošů. Druhou polovici Bohuslavic spolu s jiným zbožím přenechali synové 

Mikuláše z Otaslavic, Benedova syna, Vojtěch, Ctibor zvaný Morava, Michal a Jimram Jaroslavu 

ze Štemberka k jeho zábřežskému panství záměnou za ves Lubník. Jaroslav ze Štemberka upsal r. 

1359 na polovině Bohuslavic a jiných statcích své druhé manželce Machně (Magdaleně) z Běliny 

600 kop grošů. Po jeho smrti se Machna z Běliny provdala za Tasa z Boskovic a podržela užitky 

ze svého věna upsaného na polovici Bohuslavic a jiné zboží doživotně. 

Osud bouzovské polovice Bohuslavic: Ješek z Bouzova vlastnil v Bohuslavicích 5 lánů. Roku 

1371 je prodal Ješkův syn Půta z Loštic s ostatními svými nemovitostmi nalézajícími se na levém 

břehu řeky Moravy Bohuši Hechtovi (Štice) ze Slavoňova a Gerhardovi z Mírova. Roku 1376 

postoupil Gerhard z Mírova svůj podíl na Bohuslavicích Bohuši ze Slavoňova. Roku 1384 přijal 

Bohušův syn Bernard Hecht ze Slavoňova své synovce Jana, Bohuše a Adama ze Šumvaldu na 

spolek na své zboží, které měl na levém břehu řeky Moravy. Jan ze Šumvaldu spravoval velké 

dědictví (i podíl v Bohuslavicích) až do roku 1417. Toho roku přijal své synovce, bratry Hynka a 

Bohuše ze Šumvaldu, do spolku na své všechny statky.  
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Roku 1411 nařídili majitelé zábřežského panství Beneš a Jindřich z Kravař, aby jejich poddaní 

i v Bohuslavicích podléhali městskému soudu v Zábřeze a aby odebírali pivo ze Zábřeha. 

Po předčasné smrti bratří Bohuše a Hynka ze Šumvaldu držel jejich podíly syn Jana ze 

Šumvaldu Jan a po jeho smrti získal roku 1447 toto zboží Jan Tunkl z Brníčka na Zábřehu. 

Celkem patřila k zábřežskému panství asi polovina vsi Bohuslavic. Svědčí o tom nejstarší 

moravský berní rejstřík z roku 1516, podle kterého ze zábřežské části Bohuslavic odvedl fojt berni 

ve výši 4 zlaté a 10 grošů. Téměř stejnou sumu, 4 zlaté a 15 grošů, odevzdal fojt Jan z druhé části 

vsi, náležející k panství Zvole. Zde bylo 12 usedlých (tj. usedlostí), takže zvolská část čítal 70 

obyvatel. Můžeme proto vyslovit domněnku, že obě polovice Bohuslavic čítaly dohromady asi 

130 až 140 obyvatel. Roku 1501 vložil Znata ze Zvole do Zemských desek Petru z Žerotína dva 

lány v Dubicku, Postřelmově, část Chromče a 4 lány v Bohuslavicích. Petr z Žerotína prodal roku 

1526 toto zboží mimo Postřelmov Kryštofu z Boskovic a na Moravské Třebové, jemuž tehdy 

patřilo panství zábřežské. Tak se opět obě polovice Bohuslavice spojily (1526). V majetku Tunklů 

bylo zábřežské panství do roku 1510, kdy je prodal Jindřich Tunkl Mikuláši Trškovi ml. z Lípy a 

na Lichtenberku.  Mezi jinými je uvedena v kupní smlouvě ves Bohuslavice. Roku 1512 vyměnil 

Mikuláš Trčka panství zábřežské a další s Ladislavem z Boskovic ze Svojanov u Poličky. V letech 

1520 až 1550 držel zábřežské panství jeho syn Kryštof z Boskovic, za něhož byla přikoupena 

k zábřežskému panství roku 1526 druhá polovice Bohuslavic. 

Po Kryštofovi z Boskovic převzal rozsáhlé panství zábřežské jeho vnuk Jan Třebovský 

z Boskovic. Za něho byl roku 1585 sepsán první dodnes zachovaný urbář zábřežského panství, 

obsahující soupis pozemkového majetku poddaných a předpis z něho povinných dávek a robot 

jmenovitě podle jednotlivých držitelů usedlostí. V Bohuslavicích se uvádí 16 rolníků, 5 

zahradníků a 4 chalupníci. 

Jan z Boskovic před svou smrtí roku 1585 odkázal své jmění synu své sestry Kunhuty 

Ladislavovi Velenovi z Žerotína, který byl velmi vzdělaný. Sloužil ve švédském vojsku a snažil se 

osvobodit české země. Zemřel v cizině roku 1638. Jeho statků se zmocnil Karel z Liechtensteina, 

pán Úsova, manžel dcery Jana z Boskovic. Tak se dostaly Bohuslavice pod vládu Liechtensteinů. 

Válka třicetiletá 1618 – 1648 přinesla venkovskému lidu nová utrpení. Byly to průtahy vojsk, 

při nichž se plenilo a vypalovalo. Švédové stále přepadali vesnice, pobírali, co mohli, hlavně 

dobytek, vymáhali výpalné. Vestfálský mír roku 1648 neukončil trápení severomoravského lidu, 

protože Švédové odtáhli z Moravy až roku 1650. Ve válce byly celé Bohuslavice zničeny. Dluhy 

na neobydlených gruntech, tzv poustkách, v Bohuslavicích obnášely 323 zlatých a 30 grošů. Před 

válkou bylo v Bohuslavicích 25 domů. Ještě roku 1651 nebyla v Bohuslavicích obydlena ani jedna 
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chalupa. Lidové podání vypravuje, že v Bohuslavicích následkem válek a epidemických nemocí 

zbyl v roce 1650 jen čeledín a děvečka. Proto byly Bohuslavice osídleny novými lidmi. Na rozdíl 

od jiných vesnic nebyl v Bohuslavicích opět ani jeden Němec. V letech 1664 – 1667 byl pořízen 

soupis poddanské půdy, která byla rozvržena na lány a podle jakosti půdy a podle výměry se 

vyměřovala kontribuce. Lánské rejstříky uvádějí současné i dřívější držitele gruntů. Ve výčtu jmen 

najdeme některá, která jsou v obci dodnes: Linhart, Plhák, Vysoudil, Pur a Kutal.  

Kniha hranic z 26. 11. 1787 obsahuje úmluvu obcí Bohuslavic, Dubicka a Hrabové 

podepsanou rychtářem obce Martinem Vachutkou a staršími Janem Drlíkem a Josef Purem dne 

20.9.1787. V úmluvě jsou uvedeny názvy tratí:Křivé bahno, Loučovec, Dolní a Horní záhumení, 

U jezera, U kapličky, Vokroužek, Dolní draha. 

Každá usedlost v obci byla povinna robotou. Roku 1667 měl v Bohuslavicích 12 sedláků 

povinnost robotovat s koňmi, roku 1756 neměli Bohuslavičtí robotu s koňmi, ale 15 jich mělo pěší 

robotu po 2 až 3 dny v týdnu, 3 zahradníci 1 až 1 a půl dne, 3 domkaři s polem 1 den v týdnu, 20 

výměnkářů  a obecní pastouška 13 dní v roce. Roku 1756 byl rychtářem Jan Plhák na č. 19, 

konšelem Jan Kopa na č. 29.  

Popis olomoucké diecéze z roku 1771 uvádí v Bohuslavicích 338 obyvatel národnosti české. 

Počet domů a obyvatel vzrůstal: roku 1793 tu bylo 368 obyvatel a roku 1834 546 obyvatel a 65 

domů. 7 září 1848 byla robota zrušena.  

Dlouholeté války vedené Rakouskem v Itálii v padesátých letech a pak válka prusko-rakouská 

roku 1866 byly novými ranami pro venkovský lid.  

Od roku 1808 měly Bohuslavice několik provizorních učitelů a od roku 1863 prvního řádného 

učitele. V letech 1863 – 1864 byla postavena školní budova pro jednu třídu a byt učitele. V roce 

1888 byla provedena přístavba místním zednickým mistrem Gottweisem. Místo, kde byla 

postavena škola, bylo bahnisko, které bylo zpevněno olšovými kůly – jehlami. 

V letech 1854 – 1857 byl vypuštěn Dubický rybník, aby byl proměněn v pole. Asi polovice 

jeho plochy, rozdělená na jochy (3 měřice) byla pronajata bohuslavickým občanům. Získaná půda 

byla odvodněna, ale zůstávala velmi vlhká a za sucha velmi ztvrdla.  

Dne 18.8.1875 byla obec postižena velkým požárem. Požár vznikl ve 2 hodiny odpoledne ve 

stodole Antonína Vernera na č. 20 a zničil 26 domů. Po tomto požáru byl roku 1880 založen 

v obci sbor dobrovolných hasičů. 

Metlami obce byly časté epidemické nemoci a záplavy řeky Moravy. Dubický farář Martin 

Duda uvádí ve farní kronice, že roku 1832 zemřelo v Bohuslavicích během 14 dní 50 osob na 

choleru. V téže kronice je uvedeno, že roku 1814 zaplavila voda část obce, mnoho domů bylo 
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pobořeno a voda stála v obci 14 dní. V roce 1883 velká povodeň zaplavila pole a části obce, když 

voda protrhla ochrannou hráz u Jezera. Podle sčítání lidu roku 1890 měla obec 71 domovních čísel 

a 587 obyvatel.  

Významným hospodářským činem v obci byla výstavba mlékárny v roce 1905. Dne 28. 5. 

1905 obec ponechala Mlékařskému družstvu v Bohuslavicích za náhradu 10 K místo na stavbu 

mlékárny na domu 100 roků. Tato mlékárna byla v provozu do roku 1948, kdy byla zrušena. 

V roce 1913 byla provedena rozsáhlá meliorace odvodněním pozemků v obci Bohuslavice. 

Velmi důležité bylo zavedení elektrického proudu do vesnice. Stalo se tak v letech 1912 – 1913 

smlouvou uzavřenou Elektrickým družstvem v Bohuslavicích s Hubertem Plhákem, majitelem 

elektrárny v Háji, který s výrobou elektřiny začal roku 1905. V části obce Na drahách byl 

postaven transformátor. Byla elektrifikována jen větší část vesnice, Velká a Malá strana. Části Na 

hrázích byly elektrifikovány až po první světové válce. 

První světová válka se těžce dotkla obce. Šedesát občanů muselo na vojnu, z nich mnozí se 

nevrátili a čtyři těžká válečná léta plná bídy a nedostatku vysávala obec. Byli odváděni i 18letí. 

Byl nedostatek pracovních sil na obdělávání polí, proto byly starší děti uvolňovány ze školy. 

Později byli na výpomoc do Bohuslavic poslání italští zajatci. V sousedním Dubicku byli ruští 

zajatci a v Lukavici srbští. Nedostatek potravin způsobil, že zásoby byly úředně sepisovány a 

částečně zabavovány, byl prováděn soupis dobytka, drůbeže a osevu. Byl zaveden lístkový příděl 

potravin a potřebného zboží. V obchodech se objevily náhražky pravého zboží a v mlékárně se 

vydávalo máslo za četnické asistence. Válečná léta nebyla zvlášť úrodná, protože půda byla špatně 

obdělaná a osiva málo. Velké sucho roku 1917 způsobilo, že moc se neurodilo a co se urodilo, 

ničily myši, kterých bylo plno.  

Rok 1918 přinesl částečnou úlevu. Když válka skončila kapitulací Rakouska a vrátili se ti, 

kteří přežili, bylo ve vesnici radosti, ale také mnoho smutku nad těmi, kteří se nevrátili. Pomalu se 

vracel život do klidnějších poměrů. Lidé si zvykli žít bez válečného strachu. Byla však bída a 

všeho nedostatek. Jako zlý host se rozšířila španělská chřipka, kterou onemocněla téměř celá 

vesnice. 

Dne 16. 2. 1920 bylo provedeno sčítání lidu. Jeho výsledky byly v Bohuslavicích takovéto: 

osevní plocha činila 393 ha, domovních čísel bylo 83, bytů 141, přítomných obyvatel 555 české 

národnosti, z toho 254 mužů a 301 žen. Podle vyznání tu bylo 334 katolíků, 211 vyznání 

československého, 10 bez vyznání. V prvních letech republiky nastává také stavební rozvoj. Nové 

domky se stavějí na Obecní louce a na Trávníku. Dne 9. 5. 1924 byla schválena stavba silnic do 

Háje. Ráno ve 4 hodiny dne 4. 8. 1925 se rozvodnila řeka Morava tak, že protrhla ochrannou hráz 
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u Háje v délce 20 metrů a zaplavila okolní pole až k obci. Protože nestačila místní pomoc, byli 

přivolání příslušníci Hanáckého pluku v Olomouci, kterým se podařilo opravit protrženou hráz. 

Tak velkou povodeň pamětníci nepamatovali. V roce 1928 22.7. byl odhalen pomník padlým 

v první světové válce. V roce 1930 řádila znovu velká povodeň. Od soboty 28. 10. 1930 

nepřetržitý déšť rozvodnil Sázavu a Moravu. Veškerá pole a luka ležící kolem byla zaplavena. 

Ochranné hráze od Vitošova až po Třeštinu nestačily příval zadržet. U Hrabové přelévala hráze 

v délce asi 100 m a valila se do polí, která vesměs zaplavila a tekla směrem na Bohuslavice. 

Okresní silnice z Bohuslavic k hrázím byla vodou zaplavena a lávka při silnici v lukách byla úplně 

pod vodou. Kritický den byl 28. říjen, kdy řádila prudká vichřice, která vrhala vodu v silných 

vlnách přes hráze až do výše 5 m. Tak hrozilo protržení hrází u Bohuslavic, kam musely být 

povolány hasičské sbory z okolních vesnic. Nebezpečí se nakonec podařilo odvrátit a hráze 

musely být místy narychlo zvýšeny. Zpevňování břehů Moravy se provádělo každoročně na 

podzim. Příslušní majitele luk nasekali v lese roští a slabší stromy a zavezli je k Moravě. Zruční 

opraváři nadělali dlouhé kůly a zatloukali je železnou palicí do dna řeky u břehu. Pak je proplétali 

dlouhými větvemi, mezi ně zašlapávali a utloukali roští, nakonec zatížili velkými kameny. 

Opravou se tlumil náraz vody při jarních povodních a zabraňovalo se vymílání nebo protržení 

břehů. 

Dne 24. 12. 1930 byla zahájena doprava na autobusové lince Lukavice – Bohuslavice- 

Dubicko – Rohle a zpět. Přes řeku Moravu byl vybudován železobetonový most, který nahradil 

starý a často vodou poškozovaný dřevěný most. Zásluhou Rolnické mlékárny bylo zřízeno školní 

hřiště a školní zahrada. Byl postaven nový zděný transformátor, protože starý byl zasažen 

bleskem. V roce 1932 bylo odvodněno 260 měřic pozemků. Dne 9. září 1933 povolilo ředitelství 

pošt v Brně zřízení telefonu. 

Během roku bylo dosti příležitostí k zábavám a udržování zvyků. Slavily se malé hody 29. 6. a 

velké hody, připadající na konec října, a to divadelním představením a taneční zábavou. 

Každoročně se v květnu stavěl a kácel máj. Toho se zúčastnila skoro celá obec. V lese byl vybrán 

pěkný smrk a slavnostně byl postaven na obvyklém místě na Malé straně. Vršek máje byl bohatě 

vyzdoben pentlemi a praporkem. V době mezi stavěním a kácením byl strom hlídán, aby chlapci 

ze sousedních obcí jej na potupu před kácením neporazili. Slavnost kácení máje byla důkladně 

připravena. Kdo mohl, oblékl se do nějakého kroje, nebo se přestrojil za maškaru. Při slavnosti 

nesměl chybět rychtář, dráb, myslivec, drvoštěpové a zejména medvěd a medvědář. Masopustní 

veselí ukončovali muzikanti „pochováním basy“. 
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Rok 1938 byl neklidný a nakonec tragický, přinesl ohrožení republiky, její rozbití a okupaci 

pohraničního území. V létě toho roku byl dobytek napaden slintavkou a kulhavkou. Trvalé deště 

ohrozily úrodu na poli. Lijáky na horách rozvodnily Sázavu a Moravu, které vystoupily z břehů a 

zatopily okolí. Večer z 1. na 2. září nastala krize. Tlak vody protrhl hráz u Hrabovského rybníka, 

voda zaplavila plochu bývalého Hrabovského rybníka a valila se do Bohuslavic. Ráno 2. září 

vyčnívaly Bohuslavice jako ostrov uprostřed vodní záplavy. Po 150 let nebylo takové záplavy. 

Voda na mnohých místech odplavila půdu a zanechala štěrkoviště.  

 

Tato část byla převzata z POV zpracovaného Ing. Dujkou. 

 

Dne 21. 5. 1938 byla provedena částečná mobilizace na ochranu státních hranic a 24. září 

úplná mobilizace. Ryze česká obec najednou připadla do sudetského území Německa. Nastala 

dlouhá nejistota a nejistá doba – celkem 6 roků a 7 měsíců, co Bohuslavice byly na území 

německé říše. Obec najednou patřila do Gau Sudetenland, Kreis Hohenstadt/March, správní území 

Amtsleiterbezirk Schmole a Bohuslavice se jmenovali Bohuslawitz. Mnoho lidí muselo do 

„Rajchu“ pracovat, veškerý kulturní život byl zakázán. Přesto pamětníci vzpomínají, že se 

potajmu scházeli na taneční večery, někteří chodili cvičit do Dubicka. Byla to těžká doba, ničeho 

nebylo, ve škole se učilo německy, do blízkého okolí musely být propustky. Proti německé 

armádě se stavěl každý podle svého. Několik občanů se přidalo k partyzánům, někteří odešli 

bojovat. V této válce padli dva naši občané – Hynek Voráč u Sokolova a Josef Kutal u Tobruku. 

K osvobození Bohuslavic došlo 8. května 1945 a život se pomalu začal vracet do normálních 

kolejí.  

Po válce v obci bylo asi 14 gruntů, ale výměra půdy největších z nich nepřesahovala 30 

hektarů. Každý grunt měl jeden pár koní, několik krav, prasat a další domácí zvířectvo. Výtěžky 

z hospodářství většinou prodávali, zbytek měli pro obživu. Tyto rodiny se živily pouze 

zemědělstvím. Ostatní obyvatelstvo již nebylo závislé pouze na zemědělství. Otec rodiny většinou 

za prací někam dojížděl, matka s prarodiči se starali o děti a malá hospodářství, která měli pro 

svou obživu. Většinou vlastnili krávu nebo kozu, prase, slepice, husy nebo kačeny, králíky, ovce 

pouze ojediněle. K tomu kousek pole, kde pěstovali hlavně obilí a brambory pro svoji potřebu. 

V obci fungovala forma vzájemné výpomoci, kdy drobní zemědělci za „formanku“ (obdělávání 

svých polí koňmi) pomáhali sedlákům při žních, okopávce řepy, sbírání brambor atd. 

Počátkem 50. let se ani naší obci nevyhnula násilná kolektivizace. Pod různými pohrůžkami 

zastrašováním, sliby a přemlouváním byli hlavně sedláci nuceni ke vstupu do zemědělského 
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družstva. Majetek sice nikomu zkonfiskován nebyl, ale pro výstrahu ostatním byl i zde jeden 

sedlák označen za kulaka. Jednalo se o bývalého starostu, p. Františka Drlíka, v obci váženého a 

oblíbeného. První zemědělské družstvo bylo založeno roku 1951, ale nebylo životaschopné a 

zanedlouho se rozpadlo. Až po osmi letech neustálého nátlaku vládnoucí komunistické strany 

vzniklo družstvo podruhé. Začátky byly velice těžké a složité, jednotka byla velice nízká a hlavně 

mladí lidé ze zemědělství i z vesnice utíkali. Toto družstvo se v roce 1960 sloučilo s družstvy 

v Dubicku a Hrabové a nadále hospodařilo pod názvem „JZD 3. pětiletky“. To se později sloučilo 

s Lukavicí, Libivou, Zvolí, Rájcem a Leštinou a neslo název JZD Rozvoj Dubicko. V 70. a 80. 

letech patřilo toto družstvo k nejlépe prosperujícím v okrese Šumperk. 

Období socializace vesnice se vyznačovalo především neustálým slučováním. Slučovaly se 

nejen zemědělská družstva a jednotlivé obce pod tzv. střediskové. Byly vykáceny háje a remízky, 

rušeny odvodňovací příkopy a původně malá políčka byla postupně slučována do stále větších 

lánů. Tím se ráz krajiny podstatně změnil. Pozitivní pro okolní krajinu i místní obyvatele bylo 

vybagrování rybníku zvaného Piskáč. Ten sloužil místním z počátku i na koupání, ale později 

pouze k rybaření a v zimním období na bruslení. Podobně jako u polí tomu bylo i s ustájením 

dobytka. Hospodářská zvířata byla z původních malých stájí slučována do stále větších. I 

v Bohuslavicích byl nakonec veškerý dobytek soustředěn na jedinou farmu. V jižní části obce byl 

postaven velký teletník, velkokapacitní kravín s ČOV, seník a nakonec i kryté hnojiště. Během 

několika let se z obce vytratila i tažná zvířata a veškerou jejich práci nahradila stále se 

zdokonalující mechanizace. Z polí postupně vymizela i původní ruční práce. Po roce 1990 se 

několik zemědělců snažilo podnikat soukromě, ale nakonec v obci zůstal pouze jediný. 

Období socializace vesnice (1948 – 1989) se vyznačovalo také „akcemi Z“. To znamenalo, že 

veškeré budování v obci bylo prováděno svépomocí, pomocí brigád, mnohdy i bez stavebního 

povolení. Materiálu bylo nedostatek, práce byly prováděny často neodborně, čemuž odpovídala i 

kvalita provedených prací. Přesto je třeba ocenit pracovitost a obětavost místních občanů. V těchto 

letech byla v Bohuslavicích vybudována např. hasičská zbrojnice a jídelna u OÚ, altán a sociální 

zařízení na zahradě, odvodněna zahrada i hřiště, vybudována požární nádrž z bývalého rybníčku, 

postavena nová MŠ a kulturní dům. Budova ZŠ byla odizolována, vyměněny okna a dveře, 

provedeno ústřední vytápění. Největší akcí, která však byla prováděna částečně dodavatelsky, byla 

výstavba kanalizace a zrušení místního potoka. V tomto období také došlo k nové zástavbě a 

k rozšíření vesnice o Novou ulici, která stojí na původním katastru Dubicka.  

Místní tradice, jako jsou Velikonoce a hody, se zachovaly i v těchto letech. Z počátku této 

doby se také ještě kácel máj, u Žváčků na sále se hrálo ochotnické divadlo, pochovávala se basa, 



OBEC BOHUSLAVICE 
okres Šumperk 

Program obnovy obce Bohuslavice na léta 2016 - 2022 

13 

pořádaly plesy a odpolední čaje. Mládež v rámci možností sportovala, hrál se fotbal, v zimě na 

rybníčku hokej. Když byla vylitá Morava, přicházely na řadu i různé loďky, v létě se chodilo 

koupat na Padělko a Petrák. Společenský život měl však vždy nádech politického a soustředil se 

více či méně povinné akce – především besedy a přednášky. I společenské zábavy byly pořádány 

pod hlavičkou nějaké organizace, zařazené v Národní frontě. V pozdějších letech se situace 

poněkud uvolnila, ale NF zůstala až do sametové revoluce.  

Po sametové revoluci přišla i v Bohuslavicích komunistická strana o vládu nad obcí. Jiné 

strany nevznikly a tak jsou od roku 1990 v obecním zastupitelstvu v převážné většině nestraníci. 

Rozvoj obce ale pokračoval dál i bez politického vedení. V roce 1992 byl vybudován obecní 

vodovod, který byl napojen na vodovod zemědělského družstva. Po vzniku Vodovodu Pomoraví 

začaly být využívány velice kvalitní vodní zdroje z prameniště Háj. V roce 1993 byla celá obec 

plynofikována a v letech 1995 – 1997 byla postavena vakuová splašková kanalizace s čistírnou 

odpadních vod. Bohuslavice byly druhou obcí v republice s podtlakovou kanalizací a mnoho 

zástupců dalších obcí sem jezdilo na exkurze. Původní kanalizace slouží dodnes na odvod 

dešťových vod. Tím byly v Bohuslavicích vybudovány všechny inženýrské sítě. 

V roce 1997 postihla i naši obec obrovská povodeň. Pamětníci ji přirovnávali k povodni 

z roku 1938. Hráze se protrhly nejprve u Lesnice a zanedlouho i u cesty na Lukavici. Voda se 

v obci zdržela asi týden, bylo pobořeno 9 domků v nejstarší zástavbě obce, postavených ještě 

z vepřovic. Pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, obec pomocí různých sponzorů postavila 

nájemní dům se šesti byty. I když povodeň byla hrozná a nikdo z místních by ji nechtěl znovu 

prožít, měla i kladné stránky. Všichni lidé nejenže vyklidili dlouholetý nepořádek ze všech svých 

objektů, ale obec se dočkala i nových vyasfaltovaných komunikací. V dalších letech byly 

vybudovány i nové chodníky, zvláště při hlavní silnici. V následných letech po povodni byly 

postupně všechny hráze zpevněny a navýšeny.  

Postupnou opravou prošla i místní kaple sv. Petra a Pavla, která je v obecním majetku. Při 

výměně střešní krytiny byla v její kopuli nalezena schránka se zápisem a mincemi z roku 1933. 

V této tradici jsme pokračovali a do kopule byla s tímto nálezem uložena i zpráva z naší doby. 

V dalších letech pak následovala výměna oken, oprava celého interiéru i venkovních omítek. 

Protože se již nenašel nikdo, kdo by 3x denně chodil zvonit, bylo nainstalováno i elektrické 

zvonění.  V kapli se dodnes 1x týdně slouží mše. 

Pro malý počet dětí v MŠ a ZŠ a nedostatek financí v obecním rozpočtu nastala i otázka, zda 

školu neuzavřít a neposílat děti do dubické školy. Toto řešení však nikdy nebylo přijato. V rámci 

úspor a úbytku dětí se přestala používat budova MŠ, ta se přesunula do přízemí v budově ZŠ. 
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V roce 2013 prošla bývalá budova MŠ nákladnou rekonstrukcí a opět začala být využívána 

mateřskou školou.  

Rekonstrukcí prošel i kulturní dům. Původní elektrické vytápění nebylo dostačující a v celém 

objektu docházelo k velkým únikům tepla. Z těchto důvodů bylo provedeno zateplení stropu, byly 

zdvojeny okna, vybudováno zádveří a elektrické vytápění bylo vyměněno za ústřední s plynovým 

kotlem. Rekonstruováno bylo i celé sociální zařízení, výměněna podlahy a nové vstupní dveře. 

Částečnou opravou prošla i budova OÚ a přilehlé jídelny. V roce 1990 byla na OÚ jedna 

kancelář se zasedačkou s kamny na tuhá paliva, netěsnými okny a jednoduchými dveřmi. To vše 

se vyměnilo, topení je plynové a ze skladu přibyla ještě jedna kancelář. Stále je to ale stará budova 

bez sociálního zařízení se špatnými zdmi i střechou. V druhé části byla z nepotřebné prádelny 

vybudována knihovna, bývalá klubovna byla spojena s jídelnou a vznikla tak velká místnost, 

sloužící pro schůze, oslavy a podobné akce. Rekonstrukcí prošla i výdejna obědů. 

Po sametové revoluci, kdy někteří začali soukromě podnikat, vznikla v naší obci v objektu 

starého kravína dřevovýroba. Ta však po několika letech svoji činnost ukončila a obec koupila 

tento objekt do svého majetku. Část objektu obec prodala, do zbylé části se přemístili hasiči 

s technikou. 

Nemalé úsilí a finanční prostředky obec věnovala nové výstavbě rodinných domků. Vznikly 

nové ulice – Severní s 10 novými RD, Za Humny se 7 novými RD a Za Hřištěm s 16 novými RD. 

Všechny pozemky vznikly s veškerou infrastrukturou. V oblasti životního prostředí, veřejné 

zeleně, veřejných prostranství, vodních ploch apod. také došlo v tomto období ke zlepšení. K tomu 

přispěla především plynofikace obce a výstavba kanalizace s ČOV. Byly zklikvidovány černé 

skládky na krajích obce. Postupně byla rozšiřována i veřejná prostranství, která jsou již trvale 

udržována. Na nátlak občanů došlo sice k vykácení přestárlých lip, topolů a olší, ale výsadba nové 

zeleně byla průběžně zajišťována. V tomto období také došlo v Bohuslavicích k úplnému třídění 

domovního odpadu a jeho částečné recyklaci.  

Místní tradice Velikonoc s hrkáním a pomlázkou a také hody s kolotoči se uchovaly. Navíc se 

začal v obci o vánocích zdobit stromek a zpívat koledy. Vítání občánků se tradičně pořádalo na 

OÚ. Přibyly i nové akce jako Tříkrálová sbírka, Halloween, Den Země, oslava Svátku matek, 

Čabanské odpoledne (zábavné posezení při muzice) s Čabanskou čutanou nebo i turnaje ve 

stolním tenise, nohejbale, v mariáši či Člověče nezlob se. Začínají se vracet i staré tradice, které se 

v obci již delší dobu nepořádaly a to Kácení máje či průvod k výročí osvobození. Další akce jako 

je Den dětí nebo hasičská soutěž zůstaly zachovány.  
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4. Současnost 

Počet obyvatel ukazuje v posledních letech větší nárůst, v roce 1991 bylo 430 obyvatel, v roce 

2008 bylo 480 obyvatel a nyní máme 524 obyvatel. Místní obyvatelé za prací převážně dojíždí do 

okolí (Lukavice, Dubicko, Mohelnice), nejsou však výjimkou i delší vzdálenosti. Jen malá část 

ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnána přímo v obci, převážně v zemědělství, službách, 

v drobném podnikání nebo školství.  

Stávající občanská vybavenost není dostatečná, ale její rozšíření bude závislé na mnoha 

faktorech (finančních možnostech, společenské poptávce, dopravní obslužnosti apod.). Obecní 

úřad, výdejna obědů a základní škola jsou umístěny ve velice starých budovách, které je potřeba 

opravit. Dále obec vlastní nájemní dům se šesti malometrážními byty. Ve vesnici jsou dva 

obchody se smíšeným zbožím a dvě hospody. Obec je vlastníkem kaple, kulturního domu, 

sloužícího i jako tělocvična, areálu zahrady s tanečním parketem, altánem, sociálním zařízením a 

dětským hřištěm, dále je vlastníkem travnatého fotbalového hřiště, asfaltového tenisového kurtu a 

požární nádrže Rybníček. Všechna tato zařízení jsou občany a spolky využívána. 

V obci je vodovod, plynovod, oddílná kanalizace s čistírnou odpadních vod. Stav sítě NN, 

telefonní sítě i veřejného osvětlení je vyhovující.  

Likvidace odpadu je vyřešena dostačujícím způsobem, do třídění odpadu jsou zapojeni všichni 

občané. Odpad se vytřídí doma, poté se vozí na obecní skládku do kontejneru a obec zajišťuje jeho 

odvoz a likvidaci. Sběr nebezpečného odpadu je prováděn 2x ročně. Systém ekologické stability 

celého území je řešen platným územním plánem obce Bohuslavice. 

5. Hlavní směry rozvoje 

V oblasti bydlení nadále podporovat výstavbu nových rodinných domků tak, aby ráz vesnice 

zůstal zachován. Nebudeme podporovat výstavbu domů městského typu, ani výstavbu 

vícepodlažních domů.  

Budeme usilovat o zachování základní i mateřské školy v obci a budeme vytvářet podmínky 

pro její fungování. Vzhledem ke stavu budovy základní školy zajistíme v rámci možností i nové 

prostory školy. Nadále budeme udržovat dobrou spolupráci školy s obcí při různých akcích. 

Zachováme funkčnost kulturního domu tak, aby i nadále sloužil všem občanům i místní škole 

pro potřeby kulturního i sportovního vyžití. 
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Budeme udržovat místní tradice, kulturní a sportovní aktivity, podporovat spolkový a 

společenský život v obci. 

V rámci možností i prostředků opravíme budovu obecního úřadu a přilehlé hospodářské 

budovy. Zkulturníme a bezbariérově zpřístupníme prostory obecního úřadu, zasedací místnosti, 

knihovny i výdejny obědů, včetně sociálního zařízení. 

Nadále budeme udržovat veřejnou přístupnost všech místních veřejných sportovišť pro 

sportovní vyžití nejen dětí a mládeže, spolků a všech občanů, ale i pro návštěvníky obce, 

především cykloturisty.  

Budeme udržovat a rozvíjet veřejné plochy pro sportovní činnost, především tenisový kurt, 

fotbalové hřiště, školní zahradu a rybníček. 

Provedeme revitalizaci středu obce, čímž posílíme přirozenou funkci této části obce. 

Zkulturníme prostory na školní zahradě včetně sociálních zařízení.  

Budeme usilovat o zachování a případné rozšíření všech současných služeb pro občany 

(dovoz obědů, služby Charity, obchody, hospody, knihovnu, veřejný internet, CZECH Point aj.) 

Budeme nadále udržovat veřejná prostranství a starat se o veřejnou zeleň. Vytvoříme více míst 

se zelení s možností posezení. Zaměříme se i na výsadbu nové zeleně s preferencí listnáčů. 

Využijeme všech zákonných prostředků k zamezení těžby štěrkopísků a jiných aktivit, které 

by negativně ovlivnily ráz krajiny a životní prostřední. 

Budeme usilovat o zachování veřejné dopravní obslužnosti, minimálně ve stávajícím rozsahu. 

Budeme pokračovat v třídění domovního odpadu a podporovat jeho recyklaci. Trvale budeme 

dbát na čistotu ovzduší i ochranu přírody a krajiny, včetně vodních toků. 

Budeme podporovat drobné podnikání, šetrné k životnímu prostředí, zvláště v oblasti služeb 

nebo zajišťující zvýšení zaměstnanosti.  
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6. Specifikace rozvojových priorit 

1. Revitalizace návsi 

Proměna vzhledu centrální části obce kolem kaple, 

autobusové zastávky a školní zahrady. Zároveň 

připravíme i II. etapu revitalizace, která by 

navazovala na I. etapu a která by počítala s výstavbou 

nové budovy školy v jižní části obce, revitalizace by 

zahrnovala úpravu prostoru kolem současné budovy 

místní školy.  

 

Přibližné náklady: 2 mil. Kč 

Termínv I. etapy:  2021-2022 

Termínv II. etapy: 2024-2025 

Financování:  vlastní prostředky, dotace 

 

 

2. Vybudování nové budovy školy 

Vybudováním nové budovy poblíž mateřské školy 

nahradíme současnou budovu základní školy, která je 

v silně nevyhovujícím stavu.  

 

 

 

 

 

Přibližné náklady: 20 mil. Kč 

Termín:   2019-2021 

Financování:  vlastní prostředky, dotace  
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3. Oprava kulturního domu 

Kulturní dům byl v minulém období  zateplen 

(výměna oken), došlo k výměně topení a 

rekonstrukci sociálního zařízení. Byly vyměněny 

podlahy a udělány nové vchododové dvěře do 

budovy. Zbývá vyměnit el. rozvaděče, opravit 

střechu včetně zateplení stropu, upravit vestibul se 

šatnou, opravit osvětlení.  

 

 

Přibližné náklady: 1 mil. Kč 

Termín:   2020 

Financování:  vlastní prostředky, dotace 

 

 

 

4. Rekonstrukce areálu na zahradě 

V areálu zahrady je potřeba chodníky a vyřešit 

veřejné prostranství – výsadba nových stromů a tím 

nahradit současné. 

 

 

 

 

 

Přibližné náklady: 0,3 mil. Kč 

Termín:   2021 

Financování:  vlastní prostředky, dotace 
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5. Sportovní aktivity 

Udržovat a rozvíjet veřejné plochy pro sportovní 

činnost jako tenisový kurt, fotbalové hřiště, školní 

zahradu. Především je potřeba oprava tenisového 

kurtu. Budeme také podporovat sportovní činnost a 

zapojovat do pořádání sportovních aktivit místní 

občany. Vybuduje se nové multifunkční hřiště 

v prostoru nové budovy školy. 

 

Přibližné náklady: 2 mil. Kč 

Termín:   průběžně 

Financování:  vlastní prostředky, dotace, sponzoři 

 

6. Kulturní a společenské akce 

Budeme pokračovat v udržování místních tradic jako 

jsou Velikonoce, hody, vítání občánků, oslava 

svátku matek a také bude pokračovat udržování 

kulturních a společenských akcí jako jsou vánoční 

koncerty, sportovní soutěže a turnaje, Den dětí, Den 

Země, hasičské soutěže, kácení máje, Čabanské 

odpoledne, plesy apod. Také budeme podporovat 

činnost místních spolků. 

 

Přibližné náklady: 0,5 mil. Kč 

Termín:   průběžně 

Financování:  vlastní prostředky, dotace, sponzoři 
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7. Veřejné prostranství a veřejná zeleň 

Průběžně budeme udržovat veřejné prostranství a 

veřejnou zeleń, pořádek v obci a v jejím okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

Přibližné náklady: 0,1 mil. Kč 

Termín:   průběžně 

Financování:  vlastní prostředky 

 

8. Oprava budovy obecního úřadu 

 Vybudování bezbariérového centra místní 

samosprávy se službami CZECH Pointu, knihovnou, 

přístupem veřejnosti k internetu, prostor k  setkávání 

s veřejností, kulturního prostředí pro spolkovou 

činnost, jídelnu a výdejnu obědů, včetně 

bezbariérového sociálního zařízení. Celý objekt bude 

zateplen a centrálně vytápěn, čímž dojde k úsporám 

energií. 

 

Přibližné náklady: 10 mil. Kč 

Termín:   2022 - 2025 

Financování:  vlastní prostředky, dotace 
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9. Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení. 

 

 

 

 

 

 

 

Přibližné náklady: 2 mil. Kč 

Termín:   2019 - 2021 

Financování:  vlastní prostředky, dotace 

 

 

10. Vybudování míst pro stavění a vybudování technické infrastruktury  

Vybudování nových stavebních míst, které budou 

navazovat na novou zástavbu Za Humny a Za 

Hřištěm. V rámci vybudování nových míst se bude 

muset přeložit skládka odpadů, vykoupit pozemky, 

rozdělit parcely, vybudovat novou místní komunikaci, 

rozšířit obecní vodovod, splaškovou a dešťovou 

kanalizaci, vybudovat plynovod, udělat přeložku VN, 

udělat rozvody NN a veřejného osvětlení. Dále bude 

potřeba rozšířit kapacitu ČOV. 

 

Přibližné náklady: 7 mil. Kč 

Termín:   2022 - 2028 

Financování:  vlastní prostředky, dotace 
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11. Rekonstrukce místních komunikací 

Místní komunikace jsou již ve špatném stavu, které 

budou ještě více narušeny kvůli přeložce rozvodů NN 

do země. Téměř všechny místní komunikace bude 

nutné rekonstruovat. 

 

 

 

 

Přibližné náklady: 10 mil. Kč 

Termín:   2022 - 2030 

Financování:  vlastní prostředky, dotace 

 

 

 

12. Obnova kanalizační sítě 

Kanalizační řad je již velmi zastaralý a je potřeba ho 

průběžně obnovat. 

 

 

 

 

 

Přibližné náklady: 0,3 mil Kč / rok 

Termín:   průběžně 

Financování:  vlastní prostředky, dotace 
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7. Mapa k.ú. Bohuslavice nad Moravou 

 


