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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
v b eznovém zpravodaji jsem psal o tom, že jsme nepoznali zimu. Dala se však poznat
na první jarní den a velikono$ní svátky nadílkou sn hu. Jaro, na které netrp liv $ekáme,
z*stává zatím p ede dve mi.
V úvodu dnešního zpravodaje se chci zmínit o dvou negativních jevech, které se
vyskytly v b eznu v naší obci. Prvním nebezpe$ným $inem je uzav ení hlavních uzáv r*
plynu u dvou rodinných domk* na ulici Školní neznámým pachatelem. Každý z nás, kte í
využíváme plyn na topení a va ení, si uv domujeme, co všechno museli ud lat majitelé
domk* než p išli na to, že mají uzav ený hlavní uzáv r plynu. H* e už dopadá p edstava, že
mohlo dojít k velikému nešt stí, destrukci dom* a ohrožení lidských život*. Pachatel z*stává
zatím neznámý. Vyzývám touto cestou ob$any, aby si více všímali osob, kte í se pohybují po
obci, ale i d tí a nebáli se upozor6ovat na negativní jevy, nevhodné chování a nahlásili je na
obecní ú ad.
Dalším nešvarem je nepovolené kácení d evin. Kácení strom* je upraveno zákonem.
Na svém pozemku je možno kácet bez povolení obecního ú adu v dob vegeta$ního klidu
(od 1. 10. do 31. 3. b žného roku) jen ovocné stromy a další stromy o obvodu kmene do 80
cm ve výšce 1,3 m. Právnické osoby musí žádat o kácení strom* i s obvodem menším než 80
cm. O povolení žádá vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na
kterém strom nebo stromy rostou. Sou$ástí žádosti musí být zd*vodn ní, kterým rozhodn
není spadlé listí na podzim. Dnes už nemáme všelidové vlastnictví. Každý pozemek má
svého majitele. Na cizím pozemku je možno beztrestn sbírat v tve do pr*m ru 7 cm. Každá
další $innost, nepovolená majitelem, je p estupek nebo trestný $in podle výše napáchané
škody.
V m síci dubnu vás všechny srde$n zvu na otev ení nového víceú$elového h išt ZŠ
a MŠ, seniory na tradi$ní setkání. Ve ejné jednání obecního zastupitelstva se uskute$ní ve
$tvrtek 24. 4. 2008 v 18.00 hod v banketní místnosti kulturního domu. Program, ve kterém se
budeme hlavn zabývat problematikou $išt ní odpadních vod, bude v dostate$ném p edstihu
zve ejn n na ú ední desce, webových stránkách a hlášen v místním rozhlase.
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Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání zabývala následující problematikou:
Výsledky hospoda ení obce za 01-2/2008
Investi$ní výstavba - Obecní d*m Bohuslavice, H išt ZŠ a MŠ Bohuslavice, d tské
h išt v areálu SK Bohuslavice, prvky pro skateboard, stavby a projektové dokumentace
v roce 2008, výstavba infrastruktury pro nové rodinné domky
Strategický plán obce Bohuslavice, ak$ní plán
Územní plán obce Bohuslavice, zm na $. IV
Alternativní studie odkanalizování a $išt ní odpadních vod, SOD dom ení a
vypracování pasportu stávající kanalizace obce Bohuslavice, další etapa $išt ní a
vizuální prohlídka kanalizace
Projekt nového dopravního zna$ení v obci, m ení rychlosti v obci
Pojišt ní $len* zásahové jednotky, nákup hasi$ského automobilu s cisternou
Seznam dlužník* obce
Odm 6ování $len* obecního zastupitelstva
Informace o jednáních SOH, SOMH, MAS a jednání s podnikateli v Bolaticích
Práce VPP v roce 2008 (2 muži, 1 žena)
P íprava vytvo eni Centra pro rodinu a dít
Žádost Anima Iuventutis na dotaci na organizaci k esHanského letního d tského
táboru, žádost o spolupráci p i organizaci putovního d tského táboru
Ozvu$ení venkovních akcí jednotlivých složek a organizací v obci
Vyú$tování provozu výherních automat*
Zápis a usnesení rady obce je uložen na obecním ú ad .
Ing. Kocián, starosta
"išt%ní odpadních vod
Dnes už je samoz ejmostí, že (tém ) každá domácnost má tekoucí teplou vodu,
splachovací toaletu a další vymoženosti jako pra$ku, my$ku, atd. Je to tém hygienický
standard a nikdo se tomu nediví. Je samoz ejmé, že nežijeme ve špín a zápachu. Koupeme
se, myjeme se, vykonáváme lidské pot eby, pereme a uklízíme a vypouštíme zne$išt né vody
dosud v naší obci zdarma.
Nikdo však už moc nep emýšlí co se d je potom. Tedy v okamžiku, kdy ne$istoty
opoušt jí naši nemovitost – náš d*m, náš hrad. Kam to všechno te$e? A co se s tím d je dál?
Dokážeme si na to odpov d t? Doby, kdy se splašky vylévaly ve m stech z oken na ulici
jsou v nenávratnu a my žijeme p ece ve t etím tisíciletí…Sou$asná úrove6 likvidace
komunálních odpadních vod ( vše co odte$e kanalizací z našich domácností ) by m la být na
úrovni odpovídající dob .
Odpadní vody se musí $istit, p i$emž vy$išt ná voda se vrací do p írody ( potok, eka )
a to, co bylo jako zne$išt ní, se musí zachytit a zpracovat. K tomu všemu slouží $istírny
odpadních vod, které jsou navrženy a postaveny tak, aby splnily p edepsaná kriteria pro
vypoušt ní vy$išt ných vod do vodních tok*.
Se vstupem LR do EU se naše republika zavázala $istit všechny odpadní vody podle
p ísných kriterií s tím, že ukon$ení procesu výstaveb $istíren bude do konce roku 2010. Obce
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nad 2000 obyvatel nekompromisn , obce menší s p ihlédnutím k rozsahu zne$išt ní. Po
tomto období bude každý, kdo kriteria vypoušt ní neplní, pokutován za zne$išt ní.
Dnes svoje odpadní vody vypouštíme do jímek na vyvážení, které ovšem v mnoha
p ípadech slouží, v rozporu se schválným kolauda$ním rozhodnutím, jako pr*to$né se
zaúst ním do místní vodote$e p ímo nebo p es dešHovou kanalizaci. Oba uvedené zp*soby
nejsou v souladu s dnešní platnou legislativou. Do budoucna se dá p edpokládat, že se budou
p edpisy dále zp ís6ovat. Tím ale nar*stá n kolik problém*. Samo$isticí schopnost vodního
toku má svoje hranice a již dnes vnímáme $astý zápach a zne$išt ní Bohuslavického potoka,
které za$íná mít charakteristiku hygienické závady a správné $išt ní odpadních vod je tím
stále naléhav jší.
Naše obec má ú edn schválen kanaliza$ní ád. Vypoušt ní zne$išt ných vod do
Bohuslavického potoku z kanaliza$ních vyústí dosavadním zp*sobem je povoleno do roku
2010. Ú edn jsou rovn ž stanoveny kanaliza$ní vyúst , ve kterých musíme každé $tvrtletí
odebírat vzorky. V laborato i jsou následn provedeny rozbory a zjišt né hodnoty zne$išt ní
musí spl6ovat p edepsané limity. V opa$ném p ípad se nastává možnost postihu.
V lo6ském roce jsme poprvé za$ali s $išt ním stávající kanalizace a její vizuální
prohlídkou kamerovým systémem. V letošním roce chceme pokra$ovat další etapou v$.
dom ení stávajícího stavu a zpracováním pasportu kanalizace.
Rada i zastupitelstvo obce se zabývá problematikou $išt ní odpadních vod a hledá
nejoptimáln jší zp*sob ešení tohoto problému jak pro ob$any tak pro obec.
Infrastruktura pro $išt ní odpadních vod je jednou z nejnákladn jších investic v každé obci a
proto je velice d*ležité se správn rozhodnout jak budeme ešit tyto v ci u nás
v Bohuslavicích.
V lo6ském roce byly vyhlášeny dota$ní opera$ní programy, které by m ly pomoci i
malým obcím v realizaci t chto opat ení. Zde je nutné poznamenat, že dotace nebude nikdy
stoprocentní, ale naše obec bude muset k p ípadné dotaci doložit i svoje finan$ní prost edky
a nebude to rozhodn málo.
Dalším d*ležitým momentem je fakt, že i p es úsp šnou realizaci vybrané varianty
musí po$ítat ob$ané s tím, že se za všechno platí. Tedy i za službu $išt ní splaškových
odpadních vod z domácností a provoz kanalizace. Jednak je to dílem ekonomická nutnost,
protože obec bude zatížena spolufinancováním k p ípadné dotaci a nem*že významn
dotovat provoz $išt ní odpadních vod a jednak se považuje poskytování jakýchkoliv služeb
zdarma za vícemén nemorální a nevýchovné.
V neposlední ad je výstavba $istírny odpadních vod a kanalizace d*ležitá pro další
rozvoj naší obce, aH už se jedná o výstavbu objekt* pro bydlení, nebo podnikatelské aktivity.
V sou$asnosti se dokon$uje variantní studie $išt ní odpadních vod v Bohuslavicích
s ekonomickým rozborem jednotlivých variant. Obecní zastupitelstvo i ob$ané budou
detailn seznámeni se všemi alternativami možného ešení. První informace o problematice
$išt ní odpadních vod bude podána na jednání obecního zastupitelstva 24. 4. 08.
Nejvýhodn jší varianta pro ob$any i obec bude schválena a bude podkladem pro zpracování
projektové dokumentace a žádosti o dotaci na realizaci.
Jsme p esv d$eni, že tento náro$ný úkol vy ešíme v souladu s platnou legislativou ke
spokojenosti nás všech a také s s d*razem na zkvalitn ní životního prost edí
v Bohuslavicích.
Ing. Sládek, ProVenkov
Ing. Kocián, starosta
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100 let pošty v Bohuslavicích
Snad každý z nás již poslal nebo dostal pohlednici, dopis, nebo balík. No a jak
jinak je poslal nebo obdržel než poštou.
Tato ve ejná a velmi prosp šná instituce má svou historii i v naší obci. Práv letos
v dubnu je tomu 100 let, co byl v Bohuslavicích z ízen poštovní ú ad, tedy v roce 1908
jako poslední poštovní agentura na Hlu$ínsku, které bylo v té dob sou$ástí Pruska. Pošta
byla umíst na uprost ed vesnice v dom pana Bo$ka na Opavské ulici s dnešním $íslem
popisným 238. D*m stále stojí a dnes je majetkem manžel* Lerných, kte í jej p ed
n kolika lety koupili a opravili. V padesátých letech minulého století se pošta
p est hovala do zkonfiskovaného domu pana Jakuba Janíka (ten už dožil sv*j život
v N mecku) a sídlí v n m dosud.
Pošta obdržela po z ízení kulaté denní (datové) razítko s názvem obce „Buslawitz
kreis Ratibor“, uprost ed s vodorovným okénkem pro datum odeslání zásilky. Po
p ipojení Bohuslavic k LSR m lo razítko stejný tvar jenom název obce byl po$ešt n a
zn l Buslavice, tak se obec v prvních dvou letech $esky jmenovala. Tento název ovšem
podle $eského pravopisu vykazoval gramatickou chybu neboH název obce správn byl
B*slavice. A tak než došlo k oprav razítka, bylo používáno razítko n mecké až do íjna
roku 1920.
Jména prvních n meckých ani $eských poštmistr* nejsou známá. Víme však, že
prvním doru$ovatelem pošty (listonošem) byl p. Bo$ek, majitel domu, kde pošta sídlila.
Za p epážkou snad byla jeho žena Anna. Jejich dcera, rovn ž Anna byla pozd ji
zam stnána taktéž u poštovní p epážky. Po p íchodu N mc* v roce 1938 se stal
poštmistrem Viktor Pause, místní rodák a po jeho narukování na vojnu to byla jeho
manželka, která byla N mka. Po válce se stal poštmistrem op t rodák, Jind ich Vitásek,
který sloužil v této funkci až do d*chodu do roku 1978. Po n m se stala poštmistrovou
paní Jana Benková, kterou si již všichni pamatujeme. Ta sloužila celých t icet rok* až do
r.2007. V dob nemoci p. Benkové byla krátkou dobu na p epážce p. Alena Richterová a
Marie Kociánová. Na p epážce rovn ž krátce pracovaly p. Marie Špakovská, Andrea
Vitásková a Gabriela Biegonová. Po p. Benkové pak krátce vedla poštu paní Šárka
Miketová a dnes vládne pošt mladá paní Zuzana Kuncová (roz. Gaidová).
Jaká byla posloupnost listonoš* není možné již vypátrat. M*žu jen vyjmenovat ty, které
se mi vypátrat poda ilo. Byli to v tšinou místní lidé, pan Karel Kone$ný, Fuss Vincenc,
Kocián Raimund, Buhla Jakub, Ka6a Emil, který byl z Karvinska. Za války to byli op t
pan Kocián Raimund a Dominik Pavel. T m p ipadla velmi t žká služba, když museli
rodinám oznamovat, že jejich synové ve válce padli. Jelikož šlo o státní ú edníky, museli
ješt ú edn prokázat že mají $istý arijský p*vod p edložením rodokmenu do pátého
kolena. Po válce sloužili jako listonoši op t lidé z Bohuslavic a to paní Božena
Vitásková, pan Otto Kocur, paní Terezie Buhlová, paní Edeltrauda Kocurová, paní
Anežka Pachulová a paní Irena Kocurová a dnes nám poštu donáší do schránek paní
Renata Dihlová. V po$átcích pošty pat ila listonoš*m ješt povinnost donášet poštovní
zásilky od ur$eného vlaku z Dolního Benešova. Pozd ji s rozvojem motorizmu tato
služba odpadla.
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Na pošt byli vždy listonoši dva, protože pošt byly p id leny ješt obce B lá (až tam
sahal bohuslavický katastr a n kolik dom* postavených na tomto katastru spadalo do
Bohuslavic) a Závada. Až n kdy v sedmdesátých letech byla B lá p id lená pošt
Chuchelná, Závada z*stala Bohuslavicím.
Sto let nám tedy již slouží pošta a její zam stnanci, p ejme této instituci ješt dalších
nejmén tolik let.
Uvedená historie není historickým pojednáním. Studium p esných údaj* by zabralo
hodn $asu a bude ur$it zpracováno podrobn ji v p ipravované knize o historii obce
Bohuslavice.
Leo Dominik, kroniká

Slavnostní otev ení školního h išt%
Na podzim lo6ského roku byla dokon$ena další etapa budování školního h išt . Na
asfaltovou plochu byl položen um lý trávník, který se zasypal pískem. Letos v b eznu byly
zabetonovány sloupy na zav šení ochranných sítí. Na um lé ploše jsou nalajnována h išt
pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou a házenou. Na stranách jsou nainstalovány $ty i
basketbalové koše a branky, k dispozici jsou sít pro tenis a volejbal. Na povrchu se nesmí
jezdit na kolech, kole$kových bruslích a skatech. H išt bude sloužit žák*m základní školy a
v odpoledních hodinách a o prázdninách ve ejnosti.
Slavnostní p est ižení pásky starostou obce a vysv cení h išt se bude konat v sobotu 26.
dubna v 15 hodin. Provoz zahájí žáci školy, kte í p edvedou ukázky n kterých sport*. Po
vystoupení mládeže se uskute$ní zápas v malé kopané mezi bývalými hrá$i SK a na záv r
sehrají ukázkové utkání nohejbalisté. Po celé odpoledne bude $leny Klubu rodi$* zajišt no
ob$erstvení.

Mgr. Pavel Dominik
ZŠ a MŠ Bohuslavice – p ísp%vková organizace
Zem pisná olympiáda 2008
Jednou z mnoha možností pro žáky, jak svým aktivním p ístupem mohou rozší it své
znalosti, dov d t se n co nového a obohatit sami sebe, je zem pisná olympiáda. V první
polovin b ezna ešili žáci otázky a úkoly z oblasti jednotlivých sfér nejbližšího vesmíru,
naší planety, sv tadíl* a oceán*.
V kategorii A se zapojilo 17 žák* šesté t ídy. Nejlépe se s úkoly vypo ádal T. Kriebel. Na
druhém míst podle dosažených bod* se umístila B. Dostálová a o t etí a $tvrté místo se
pod lili M. Sýkorová a P. Cigán.
Žáci sedmé t ídy jsou za azeni do kategorie B a v ní plnilo úkoly 24 žák*. Nejlepší znalosti
a dovednosti prokázal K. Švub, na druhém míst skon$ila J. Ku erová a t etí po adí pat í P.
Prchalovi.
Pro žáky osmých a devátých ro$ník* je vypsaná kategorie C. Letos se do ešení zapojilo 38
d v$at a chlapc*. Nejlépe si vedla V. Breuerová (IX.t .). O n co h* e se da ilo M. Mikové
(VIII.t .) na druhém míst a o t etí a $tvrté po adí se d lili M. Gaidová a R. Sýkora (oba
VIII.t .).
Vít zové jednotlivých kategorií mají právo reprezentovat školu v okresním finále. Naši
zástupci se na tuto ást sout že p:ipravili výborn .
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Ve st edu 19.3. se konalo Okresní finále zem pisné olympiády v Opav . Výborn si
v kategorii C vedla Veronika BREUEROVÁ, která mezi t iceti dv ma sout žícími obsadila
17. místo. Ješt lépe dopadli další zástupci naší školy - v kategorii A zvládl ešení ze všech
nejlépe Tadeáš KRIEBEL a podobn si vedl v kategorii B Kryštof ŠVUB. Oba se stali
vít zi okresního kola a budou naši školu a opavský okres reprezentovat v krajském
kole.
Všem úsp šným zástupcAm naší školy pat:í pochvala a pod kování a postupujícím
p:ání dalších úsp chA!
Sportovní sout že žákA v b:eznu
CEZ STREET HOCKEY 2008
Florbalový turnaj, kterého se ú$astní stovky školních družstev Moravskoslezského a
Olomouckého kraje, je vypsán pro mladší žáky. Také naši žáci odehráli školní kolo 5.
b ezna. Velká nemocnost žák* v tomto období zp*sobila, že se ú$astnilo mén hrá$*.
Nemohli jsme však $ekat - termín byl neúprosný.
Celý turnaj výborn odchytali M. Freisler (5.t .) a L. Freisler (3.t .). Složení družstev bylo
následující: III.t . - L. Dominik, J. Kud la, D. Janoš, O. Mika
VI.t . - F. Kocur, F. Vitásek, A. GruG (2.t .) -host
V.t . - Š. Ostárek, P. Štefek, J.Cyrus
VI.t . - M. Miketa, P. Cigán, P. Lap ík, D. Lichnovský
Krom zápas* družstva t etí t ídy, které podlehlo všem soupe *m, všechna ostatní utkání
byla velmi vyrovnaná, a kdyby F.Kocur (4.t .) prom nil samostatný nájezd v záv ru utkání
s pátou t ídou, bylo by po adí v turnaji ješt vyrovnan jší.
Po adí:
1. 5. t:ída
8 : 3 5 bod
2. 4. t:ída
11 : 6 4 body
3. 6. t:ída
10 : 6 3 body
4. 3. t:ída
2 : 16 0 bodA
Nejlepší hrá$i: F. Kocur, P. Cigán, M. Miketa, Š. Ostárek
Protože z okolních škol se p ihlásilo málo družstev, nem li naši reprezentanti
v oblastním kole soupe e, a proto se utkají až v p edkole finále. Snad se poda í postoupit!
Mnoho úsp ch*!
VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP
Po listopadovém a lednovém kole školního turnaje odehráli $lenové smíšených
družstev ze t etí, $tvrté a páté t ídy poslední - b eznové - kolo této sout že ve vybíjené. Ve
st edu 12.3. byla utkání vyrovnan jší, ale i tak dokázalo družstvo 5. t ídy zvít zit a potvrdilo
tak vedení po p edchozích dvou kolech.
Kone$né po adí:
1. 5.t:.
70 : 36 12 bodA
2. 4 „A“ 48 : 48
6 bodA
3. 4 „B“ 27 : 61
0 bodA
Za vít zné družstvo hráli: M. Freisler, N. Steffková, M. Janošová, Š. Ostárek, A.
Pudichová, A. Ku erová, P. Štefek, E. Steffková, V. Lischková, P. Joško,
J. Cyrus, N. Kone ná, K. H:ívová, D. Rožanská
Vít z*m i všem, kte í chodí sportovat, pat í pochvala!
Mgr.A.Hampel, u$itel
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Organizace v obci
Spolek zahrádká .
Dne 1. b ezna 2008 prob hla na chat Spolku zahrádká * výro$ní $lenská sch*ze.
Ú$ast byla uspokojivá, byla zhodnocena $innost $len* p i údržb areálu chaty a jeho okolí.
Prob hla také volba nového výboru, stávající výbor byl dopln n o mladé nov p ijaté $leny.
K práci a hospoda ení spolku se také vyjád il pozvaný starosta obce Bohuslavic. Pod koval
$len*m za dobrou spolupráci s obecním ú adem.
Této sch*ze se také pravideln zú$ast6uje nejstarší zasloužilá $lenka paní Šremerová, která
p ijíždí z V esiny. Za tuto ochotu a nebývalý zájem o d ní ve spolku ji všichni v ele d kují.
P edloženo bylo mnoho nových nápad*, které byly zapracovány do plánu práce na rok 2008.
Byl zvolen nový správce chaty p. Jan Žídek. P ípadní zájemci o využití chaty k akcím a
oslavám se už budou obracet na nového správce. Dosavadním správc*m d kujeme za
vzornou starost a údržbu celého areálu.
Za výbor p. Gaida Petr

Sbor dobrovolných hasi .
Sbor dobrovolných hasi$* v Bohuslavicích p ipravuje v m síci dubnu za p íznivého
po$así první posezení u makrel v prostoru hasi$ské zbrojnice. Bližší termín bude zve ejn n
v místním rozhlase. T šíme se na vaši návšt vu.
Zve výbor SDH
Llenky sout žního družstva hasi$ského sboru v Bohuslavicích, tímto vyzývají
zájemkyn o hasi$ský sport, starší 15-ti let, ke spolupráci a za azení do sout žního družstva.
První setkání sout žního družstva bude v hasi$ské zbrojnici v sobotu dne 5.4.2008 v 16.30
hod.
Zvou $lenky sout žního družstva

SK Bohuslavice
„A“ mužstvo
P íprava je za námi. Rozlou$ili jsme se s ní v duchu p edchozích p ípravných zápas*.
Snad jen výkon byl ješt horší. A tak jsme ve v trné smršti zažili i smršH v podání
old išovských. Na jejich vedlejším h išti jsme zasloužen prohráli 1:3. Náš jediný úsp ch
zaznamenal Tomáš Kretek.
A už to za$alo! Letos obzvlášt brzo. Už 9. b ezna jsme jeli do Brumova k dohrávce
odloženého posledního podzimního kola. Utkání se nám vcelku vyda ilo, hlavn výsledkov .
Dan Buhla vyrovnal v samém záv ru hlavou na 1:1, když na n ho domácí obránci zapomn li
na zadní ty$i a Radim Adam mu posadil mí$ od rohového praporku p ímo na hlavu.
První jarní kolo jsme jako domácí vzhledem k termínu a po$así p eložili na um lou
trávu do Krava . Tam jsme p ivítali našeho rivala z lo6ského boje o postup z Haví ova. Ten
asi nejlépe ze všech divizních mužstev v zimní pauze posílil, když jeho poslední posilou se
stal, ješt na podzim hrá$ ligového Kladna a mistr LR s Baníkem Ostrava, Peter Drozd. D ní
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na h išti odpovídalo „papírovým“ p edpoklad*m. Soupe e jsme ale v našem pokutovém
území k ni$emu nepustili a sami jsme šli z brejku do vedení po ose Ochvát, Buhla a
zakon$oval Kretek. Bohužel sta$ilo chvilkové zaváhání $tvrthodinku p ed koncem a bylo vše
jinak. Nejprve se perfektn v šestnáctce zorientoval Pun$ochá a zády k naší brance patou
skóroval. A prakticky hned z dalšího útoku host* si srazil centrovaný balón do vlastní sít
Tomáš Buchta. Pak už jsme se na nic nezmohli. Bohužel se nám Haví ov ziskem t í bod*
p iblížil na dosah.
P ed zápasem s juniorkou Baníku Ostrava se nejen naši fanoušci, ale i skepti$t jší
$lenové výboru, dohadovali o to, jak vysoký debakl utrpíme. Na h išti se ale d lo n co úpln
jiného. Baník toho moc nep edvedl (mimo hv zdné manýry) a tak jsme p ekvapiv šli do
vedení my. Centrem od postranní $áry našel Jakub Štefek Dana Buhlu a ten nedal $lenu
ligového „A“ týmu Baníku Bu$kovi (v základní sestav jich nastoupilo dalších sedm) šanci.
Bohužel minutu p ed koncem náš branká Ondra Juras podcenil st elu z dálky a ta zapadla
k ty$i naší branky. A tak remíza, kterou by p ed zápasem bral každý, m la trochu trpkou
p íchuH.
P ed derby s Krava emi se už kone$n trochu stabilizoval širší kádr. V zimní pauze
skon$ilo po dohod hostování Šehovi$ovi a Schreierovi z Hlu$ína, Ž*rkovi z Vítkovic, který
ješt lé$í zlomenou nohu. Tomáš Kurka p estoupil do rodných Št pánkovic, Marek Harasim
odešel do léta na hostování na Štítinu a Vítek Liška prodloužil hostování ve Velkých
Hošticích. Hostování se na p estup zm nilo v p ípad Tomáše Kretka a na p estup ješt p išel
Martin Hodo6 ze Žiliny (z ejm náš první zahrani$ní hrá$). Na hostování p išel druhý
branká Robin Rozhon a obránce Václav Cverna z FC Vítkovice, Patrik Li$ka a Marek
Ochvát z Baníku Ostrava. Hostování op t prodloužil Petr Samec a kone$n se uzdravil i
Radek Dihel, který celý podzim nehrál. Sice stále postrádáme dlouhodob zran né hrá$e
(Mirek Polomský, Petr Kocián a Tomáš Štefek), ale p ed derby už m l trenér kone$n z $eho
vybírat. Krava e p ijely od$init první porážku v sout ži od Orlové, ale chyb lo málo a mohli
b hem jednoho týdne prohrát i podruhé. Blýsknul se Patrik Li$ka, který dva góly dal a ješt
mu soupe *v gólman chytil nádherný volej. Bohužel po p ti minutách a dvou trestných
kopech, kdy se naši hrá$i p idali k ostatním divák*m (a možná tak p ekonali hranici 600
p ihlížejících), bylo srovnáno. Mohli jsme ješt vyhrát, ale v 88. minut šli dva na jednoho
Tomáš Kretek a Jakub Štefek, ale Tomáš nep esn p ihrál. A jelikož se na to asi už nemohl
dívat a st ídat jsme již nemohli, nechal se vylou$it. Myslím si, že v této statistice jsme
„nejlepší“ v celé republice. Do p íšt se to pokusím zjistit. Nicmén doufám, že budou spíš
p ibývat góly v sítích soupe * než $ervené karty na kontech našich fotbalist*.
Tentokrát nechám všechny „p íznivce“ našeho klubu a mé osoby speciáln na pokoji
a svou pravidelnou poznámku na záv r vynechám. P estože dva, t i nám ty by tu byly. A tak
se lou$ím parafrázi: fotbalu zdar a „temu buslavskemu“ zvlášt .
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK Bohuslavice
„B“ mužstvo
V sobotu 29.3.2008 se "B" mužstvo muž* utkalo v Krava ích na um lé tráv za
Bulyarénou od 16.00 v prvním jarním mistrovském utkání se Št pánkovicemi"B".
Naši fotbalisté se hned na za$átku utkání ujali dvoubrankového vedení. Do konce polo$asu
pak m l soupe územní p evahu i šance, ale z gólu se radovali v poslední minut první p*le
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op t naši fotbalisté. Soupe naše fotbalisty kombina$ní hrou ve druhém polo$ase zatla$il do
hluboké defenzivy a ti prakticky po celý druhý polo$as pouze bránili výsledek. Z tlaku
Št pánkovic se zrodily p es mnohé šance pouze dv branky v bohuslavské síti. V utkání tedy
zvít zilo naše "B" mužstvo v pom ru 3:2.
Branky Bohuslavic: Radim Kocián, Ji í Blokša, Ji í Kocián.
Ji í Kocián
SK Bohuslavice po ádá nábor žák* ro$ník narození 1993-2002. Trénink probíhá každé
úterý a $tvrtek od 17 hod. do 18 hod. v t locvi$n ZŠ Bohuslavice. Informace Vám rádi
poskytnou trené i p. Halfar tel.602592540 a p.Janoš tel.736627224.
Halfar, Janoš, trené i žák*

FBC Vlašák Bohuslavice
Utkání odehraná v b:eznu: muži
FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice : Sokol Dolní Domaslavice 6 : 2 ( 0:0,3:2,3:0 )
Branky: Sekaczek R. 3, Sekaczek L., Krej$í, Myška
První t etina pro oba týmy skon$ila s nulou na kont a ani p edvedená hra nestála za
moc. Ve druhé $ásti se do vedení dostali hosté po dvou slepených brankách. To nás nakoplo
ke zlepšenému výkonu a výsledek jsme oto$ili na svou stranu ješt v pr*b hu druhé t etiny.
V poslední patnáctiminutovce se hrálo už jen na jednu branku a s výsledkem 6 : 2 m*žeme
být spokojeni p edevším díky t íbodovému zisku.
FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice : TJ Sokol Šenov Slávia B 4 : 6 ( 1:6,2:0,0:0 )
Branky: Krej$í, Sekaczek L., Myška a Hanzlík
O výsledku se rozhodlo již v první t etin , kdy jsme nesta$ili pokrýt st ílející soupe e
a slabou chvilku si vybral i náš gólman. Patrn se podepsala i únava našich junior*
z p edešlého dne a tak už jsme nesta$ili ve zbývajících $ástech utkání zvrátit výsledek
v náš prosp ch. Sice jsme soupe e p ehrávali a dostávali se do dobrých brankových
p íležitostí, ale Šenovští urputn bránili výsledek z první t etiny a do útoku se poušt li jen
sporadicky. Ob utkání ovlivnili i slabým výkonem rozhod$í, kte í svým malátným pohybem
po h išti a neochotou vykonávat kvalitn svou profesi si sv*j honorá ur$it nezasloužili.
FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice : FBC Gang Bruntál 3 : 5 ( 2:3,1:1,0:1 )
Branky: Hanzlík 2, Sekaczek.
Utkání s druhým týmem tabulky bylo poznamenáno n kolika událostmi, které by patrn
i ovlivnily kone$ný výsledek. Pozdní p íjezd dvou hrá$* k utkání a tím pádem narušená
sestava. Ve druhé t etin došlo ke zran ní našeho kapitána V. Kocoura, který utkání pro
vymknutý kotník nedohrál. Jinak asi nejlepší utkání celého hracího dne, plné pohledných
akcí a brankových p íležitostí na obou stranách. Gang využil našich zmatk* v sestav v první
t etin a po chybách p i st ídání a špatných rozehrávkách se dostal do jednobrankového
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vedení. V první p estávce jsme kone$n dali dohromady kompletní útoky a za$ali jsme
soupe e tla$it k jeho brance. Zejména první ada p i každém st ídání tém nepoušt la
hostující tým na naši polovinu. K vst elení branky to ovšem nevedlo, i když p íležitostí bylo
docela dost. Ve t etí t etin jsme vše vrhli do útoku a doufali v obrat v utkání. Soupe však
v ojedin lé p íležitosti krásnou st elou vsítil pátý gól a nám se v záv ru utkání, kdy jsme
hráli bez branká e a šesti hrá$i v poli povedlo už jen nast elit b evno.
FBK HELLO Ostrava : FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice 2 : 12 ( 0:3, 0:3, 2:6 )
Branky: Hanzlík 3, Kocur J. 2, Kocur J. 2, Myška 2, Svoboda 2, Krej$í
S unaveným a velmi naivn hrajícím soupe em šlo jen o to, kolik branek mu nast ílíme.
Bohužel se u našich hrá$* projevila sobeckost a každý se snažil víc zakon$it, než aby
nezištn p ihrával. Dvanáct branek tak není vyjád ením pom ru sil na h išti. Hrá$i HELLA
se v podstat až do záv ru utkání nedostali do úsp šného zakon$ení. Teprve až v posledních
vte inách utkání, kdy naši hrá$i ztratili koncentraci i motivaci, povedlo se soupe i poko it
branká e Bennu, který tak ztratil první vychytanou nulu v sezón a oprávn n se zlobil na
své spoluhrá$e.
Junio:i:
TJ Sokol Hodonín : FbC Bohuslavice 10 : 10 ( 6:2, 2:3, 2:5 )
Branky: Kocur J. 3, Birtek 3, Myška 2, Svoboda a Krej$í
Utkání se od první t etiny odvíjelo jako podle kopíráku. Soupe každou st elou na branku
zvyšoval skóre a naši hrá$i se marn snažili p ekonat hodonínského branká e. Ve druhé
t etin se kone$n poda ilo prolomit st eleckou sm*lu a postupn jsme dotahovali brankové
manko. Jenže když už to vypadalo, že alespo6 vyrovnáme, naše obrana vyrobila fatální
hrubky a Sokolík*m se poda ilo utéct o dv branky. Stáhli jsme hru jen na t i obránce a p t
úto$ník* a hoši se vrhli z posledních sil na zte$ hodonínské svatyn . V $ase 14:37 t etí
t etiny jsme dostali desátou branku a na ukazateli skóre v té chvíli byl stav utkání 10 : 8 pro
Hodonín.
Ve 14:52 jsme vst elili naši devátou branku u níž asistoval skv lým výhozem branká Pater a
tím se nám zkomplikovaly poslední vte iny utkání, jelikož byl náš gólman v zápise uveden
pod špatným $íslem a rozhod$í nás poslali do oslabení. P esto jsme dokázali poslední vte iny
využít k vst elení vyrovnávací branky. V p edposlední vte in utkání se po naší rozehrávce
na p*lce h išt nádhernou st elou trefil kapitán týmu Jakub Kocur.
FBC Sokol P:erov : FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice 10 : 9 ( 4:2, 3:4, 3:3 )
Branky: Birtek 4, Kocur J. 2, Svoboda 2, Myška a Krej$í
Série vylou$ení našich hrá$* ovlivnila první t etinu. P erovští dokázali každé naše oslabení
potrestat a dostali se tak do rychlého vedení. Ve druhé $ásti hry jsme byli lepším týmem a
jako v p edchozím zápase, tak i nyní jsme se p iblížili na rozdíl jediné branky. Skóre ve t etí
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t etin se vyšplhalo do stejné výchozí pozice jako proti Hodonínu. Za stavu 10 : 8 se nám
nepoda ilo vyrovnat, p ípadn oto$it výsledek v náš prosp ch, a$ k tomu byl dostatek $asu.
P esto musím celý tým pochválit za nezm rnou bojovnost a chuH porvat se o výsledek až do
záv re$ného hvizdu rozhod$ího. Je patrné, že jsou hoši unaveni. VždyH již t etí sezónu hraje
v tšina z nich jak v juniorském, tak mužském týmu, což je víc jak 40 utkání za sezónu. Ú$ast
v tak prestižní sout ži, jakou bezesporu druhá juniorská liga je, je pro náš tým obrovskou
zkušeností a v ím, že vše zhodnotíme v budoucnu u mužského týmu i p i výchov nové
nastupující generace žák*.
FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice : FBK Sokol Poruba Škorpióni 5 : 6 ( 3:1,1:0,1:5)
Branky: Svoboda, Birtek, Myška, Smolka a Krej$í
Do obou posledních utkání sezóny v juniorské kategorii jsme nastupovali oslabeni o t i hrá$e
základní sestavy a se dv ma nová$ky v obran , p esto se zdálo, že tento handicap nebude
natolik velký. Tentokrát se rozchytal ke skv lému výkonu i gólman, který sice m l silnou
virózu, ale p esto p edvád l vynikající zákroky a týmu byl tentokráte oporou. Bohužel jsme
neudrželi slibné vedení 4 : 1. Následn ani 5 : 2 na za$átku t etí t etiny. Nov složená obrana
pod tlakem vyrobila zbyte$né chyby a soupe je dokázal využit. Po vyrovnání na 5 : 5, hrály
oba týmy ve $ty ech hrá$ích v poli. Vytvo ili jsme si p evahu a do posledních vte in utkání
jsme šli s cílem vst elit vít znou branku. Bohužel poslední bránící hrá$ ztratil mí$ek a soupe
z brejku p ekonal našeho branká e. Na vyrovnání zbylo pouze 6 vte in, což bylo v podstat
nemožné.
FbC Vlašák ZŠ Bohuslavice : SK FBC T:inec 7 : 7 ( 3:2,2:0,2:5 )
Branky: Krej$í 2, Svoboda, Birtek, Myška, Zwinger a vlastní.
Proti leaderu tabulky jsme šli s v domím, že jsme už ho v prvním zápase porazili, že je
oslabený o nejlepší hrá$e, a že naše hra šla kone$n hlavn v úto$né fázi nahoru. Od prvních
minut jsme soupe e p ehrávali a op t jsme šli do t etí t etiny s vedením 5 : 2. Jak se ukázalo,
ani to nesta$ilo, stejn jako v p edchozím utkání. Op t jsme zaplatili nová$kovskou da6 a
projevilo se, jak citeln nám chybí hrá$i základu, kte í jsou mimo republiku, respektive jeden
v trestu. T inec se v záv ru t etí $ásti dostal do vedení 7 : 6. Už to vypadalo, že ani tentokrát
nebudeme mít sílu k vyrovnání. P esto se kluci vzchopili k záv re$nému náporu a pomohlo
nám i vylou$ení soupe ova nejlepšího hrá$e. Z n kolika následných gólových p íležitostí se
vyklubala i vyrovnávací branka. Po nádherné kombinaci p ihrával Ond ej Birtek Tomáši
Zwingerovi, a ten už jen mí il do odkryté svatyn t ineckého gólmana.
Krize a únava z dlouhé sezóny zdá se je zažehnána a výkony úto$ník* Krej$ího, Myšky,
Smolky, Birtka, Svobody, v obran jistého a nekompromisního Bažana a v brance lepšícího
se Patera jsou p íslibem, že zvládneme zbývající $ást utkání v mužské kategorii ke kýženému
cíli a tím je umíst ní do t etího místa.
Daniel Birtek
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HC Buldoci Bohuslavice
Hokejisté Bohuslavic odehráli v b eznu pouze t i utkání AHL – Amatérské hokejové
ligy.
V pond lí 10.3. odehráli zápas proti týmu HC Mexiko.
Naši hokejisté v tomto st etnutí své soupe e hern i výsledkov doslova deklasovali,
když vyhráli vysoko 15:1.
Branky Bohuslavic: David Kocur 4, Šimon Cigán 2, Antonín Lešla 2, Milan Pšenica 2,
Tomáš Dominik, Jan Krupa, Marek Wilpert, Tomáš Riedel, Martin Sn hota.
V úterý 18.3. sehráli hokejisté utkání proti týmu HC Las Man$aft.
V první t etin si bohuslavští vytvo ili t íbrankový náskok. Avšak do druhé t etiny
vkro$ili nekoncentrováni a soupe b hem prvních dvou minut prost ední $ásti hry korigoval
dv ma góly na jednobrankový rozdíl. P es šance na obou stranách už další branka nepadla
ani v t etí t etin a zápas tedy skon$il vít zstvím bohuslavských hokejist* v pom ru 3:2.
Branky Bohuslavic: Ji í Kocián 2, Tomáš Riedel.
Utkání proti HC Derby Kouty odehráli hokejisté v úterý 25.3.
V první t etin si naši vytvo ili dvoubrankový náskok. Na za$átku druhé t etiny soupe
sice jednou brankou kontroval, ale naši hokejisté do konce t etiny odpov d li $ty mi góly v
soupe ov síti. V poslední t etin bohuslavští ješt p idali další $ty i branky a skóre se na
konci zápasu tedy zastavilo na stavu 10:1 pro Buldoky Bohuslavice.
Branky Bohuslavic: Šimon Cigán 3, Antonín Lešla 2, David Kocur, Michal Vitásek,
Marek Wilpert, Milan Pšenica, Ji í Kocián.
V pr*b žné tabulce sout že se naši hokejisté drží stále na výborném druhém míst .

Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Mexiko
HC Buldoci Bohuslavice - HC Las Man$aft
HC Buldoci Bohuslavice - HC Derby Kouty
PrAb žná tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
27
2. HC Bohuslavice
28
3. HC STK
28
4. HC Bolatice
26
5. HC Las Man$aft
29
6. HC Horní Lhota
28
7. HC Derby Kouty
28
8. HC Mexiko
28
9. HC Isotra
28
10. HC Monaco Kouty 27
11. HC Záb eh
28
12. HC Št pánkovice
29

24
22
18
17
17
13
6
8
8
6
7
1

2
2
3
4
1
6
7
2
1
5
2
3

1
4
7
5
10
9
15
18
19
16
19
24
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15:1 (5:1, 3:0, 7:0)
3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
10:1 (2:0, 4:1, 4:0)
248:85
149:68
183:114
140:104
169:97
120:110
97:133
98:180
99:193
68:114
101:160
80:194

50
46
39
38
35
32
19
18
17
17
16
5
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Utkání HC Buldoci Bohuslavice v dubnu:
Lt
So
Út
Ne
So

3.4.2008
12.4.2008
15.4.2008
20.4.2008
26.4.2008

19:15
19:00
17:00
20:15
12:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
HC Buldoci Bohuslavice – HC Isotra
HC Buldoci Bohuslavice – HC Buly Aréna

Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky, kanadské bodování sout že a rozpis
všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Ji í Kocián
ŠACHOVÝ TURNAJ
BOHUSLAVICE OPEN 2008
Tak, a je to za námi a …. snad i p ed námi. Ceny rozdány, fotky nafoceny, filmy
nato$eny.
O posledním b eznovém víkendu se hrál v po adí již 23. ro$ník šachového turnaje
Bohuslavice OPEN 2008-otev ený turnaj pro všechny o p eborníka obce Bohuslavice.
I p es jarní den jako vymalovaný, dorazilo do bohuslavického kulturního domu zm it si své
šachové síly rekordní po$et šedesáti šachistek a šachist*. Statisticky to bylo tak, že o 54
hrá$ích šlo íci, že jsou z okresu Opava, z toho „celých“ osm místních (co to?) a pouze osm
zbývajících byli mimookresní. Jenže, i když tady byla po$etní p evaha, tak to bylo málo
platné a hlavní cena putovala až do Litovle. Tam se nedalo nic konat; t žko se p ehrávají
borci s titulem IM (mezinárodní mistr Michenka) a elem 2404.
Zuby si na první cenu brousil týden dop edu dolnobenešovský Kozák (na netu p kn
vyk ikoval, že turnaj vyhraje sám), ale skon$il o celý bod za vít zem na druhém míst a
m*že jen d kovat šachové bohyni Caise, že bramborový Mirek Suchánek m l v kone$ném
hodnocení o bod horší pomocné body. Obdobné choutky jako druhý umíst ný m l i
bohuslavický vicemistr Moravy a Slezska v kategorii chlapc* do 14 let, Tadeáš Kriebel. Los
mu p ál, dob e si pohrál se dv ma holkama (to se to hraje!!) a nic jim nedaroval a tak skon$il
jako šachový p eborník Bohuslavic pro rok 2008.
Bez pomoci sponzor* se žádná akce neobejde. Pod kování tedy pat í Obecnímu ú adu
Bohuslavice za vytvo ení zázemí, CANIS Prosperu za velmi hezké poháry, Šachovému
klubu Dolní Benešov za hrací materiál, fy Josef Kozák- KOZÁK-Tour za cestu do sv ta,
Restauraci Zají$ek za pohostinský sortimet, Vl. Horá$kovi, JUDr. Kr$má ovi, Ing. Režnému,
J. Veverkovi, M. Macejovi a mnoha dalším za v cnou i finan$ní podporu.
A neobejde se žádná akce také bez p ímých ú$astník*.
Díky všem, byli jste skv lí.
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Výsledky turnaje:
Po$et bod*
Turnaj o p:eborníka obce
1. Kriebel Tadeáš
2. Kriebel Rudolf
3. Krieblová Blažena
4. Blokscha Vladimír
5. Benek Ji í
6. Mi$ka Václav
7. Ku$erová Jarmila
8. Kubík Jaroslav
Hlavní turnaj
1. Michenka Josef
2. Ing. Kozák Pavel
3. Suchánek Miroslav
atd.
Mládež do 15. let
1. Kriebel Tadeáš
O Pohár CANIS Prosperu
Dívky do 12. let
1. Labudová Alžb ta
Kluci do 12. let
1. Kubík Jaroslav
Dívky do 15.let
1. Ku$erová Jarmila
Kluci do 15. let
1. Kriebel Tadeáš

5
4
4
3,5
3
2
2
1,5

(hezké polepšení se)
( roky jsou tady)
(druhá míza?)
(nic nového pod sluncem)
(podali si s Blokschou ruce)
(Vašek stejn jako vloni)
(co tak více trénovat, talente?)
(napoprvé vynikající)

Tatran Litovel
ŠK Dolní Benešov
ŠK Dolní Benešov

6,5
5.5
5.5

Bohuslavice

ŠK Dolní Benešov
Bohuslavice
Bohuslavice
Bohuslavice

Více na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz/ ale také na http://sachymsa.dolnibenesov.net/ a koukn te i na TV
http://www.hlucinsko.com
Rudolf Kriebel
Leo Vitásek
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Kultura
Setkání senior.
Srde$n zveme všechny spoluob$any starší 55 let na tradi$ní setkání senior*, které
se uskute$ní v pátek 18. 4. 2008 v 16.00 hod v sále Kulturního domu. V kulturním
programu vystoupí folklórní soubor Vlašanky z Bohuslavic a mediáln známé mažoretky
z Horní Lhoty. K poslechu i tanci bude hrát p. Bar$ s p. Prenglem. Pro všechny bude
p ipraveno ob$erstvení a pro ob$any starší 80 ti let kyti$ka. T šíme se na setkání s Vámi
na této tradi$ní slavnosti pro seniory obce.
Ing. Kocián, starosta
Náboženský život
Otevíráme novou stránku ve Zpravodaji, kterou bychom nazvali „Rok se svatými“.
V této rubrice bychom vás cht li každý m síc seznámit s n kterým sv tcem jehož jméno
mnozí nosí nebo vám p iblížit mén známý církevní svátek.
Máme duben a v tomto m síci má mimo jiné svátek sv. Ji í. Kdo tedy je patronem
všech se jménem Ji í ?
Sv. Ji í, mu$edník, žil ve t etím století. Málokterý sv tec je tak obest en legendami
jako svatý Ji í. Nej$ast ji je zobrazován, jak sedí na koni a bojuje s drakem. Od 13. století
je patronem Anglie a jeho svátek pat í k nejv tším v zemi. Jako patrona jej uctívají ješt
jiné státy a m sta..Po sv. Ji ím jsou pojmenovány i státy, jako nap . Gruzie, Georgie.
Anglický král Richard Lví Srdce jej m l za osobního ochránce.
O sv. Ji ím neexistují žádná konkrétní data, zato je zaznamenáno velké množství
legend.
Nejznám jší legenda vypráví, že sv. Ji í pocházel z urozené rodiny v Kappadokii
(dnes v Turecku) a byl nejprve vojákem a pozd ji tribunem v ímských legiích za císa e
Diokleciána. Tento císa byl jedním z nejv tších pronásledovatel* k esHan*. Tajným
k esHanem byl ovšem i Ji í. Jedna z legend vypráví, že v oné dob trápil zemi drak,
kterému byly každý den p edloženy jako ob H dv ovce. Když už v zemi nebyly žádné
ovce, žádal drak lidské ob ti. Jako na první ob H padl los na královskou dceru. Když už
byla na cest k drakovi oble$ena jako nev sta, obo il se Ji í na draka kopím a poranil ho.
P ivedl draka p ed krále a lid a slíbil, že ho zabije, když se všichni nechají od n ho
pok tít. Když slyšel slib, draka zabil. Tehdy se nechalo pok tít 15 tisíc lidí. Tolik legenda.
Ji í byl v roce 305 zajat od pronásledovatel* k esHan* a byl t žce mu$en. Všechna
mu$ení však ve zdraví p estál. Císa ovna, manželka Diokleciána, když vid la ten div,
p ijala k esHanství a byla spolu s Ji ím p ed branou m sta sHata. To vše se prý odehrálo
v Palestin .
K ižáci pak jméno Ji í i legendy p inesli do Evropy. Tím za$alo uctívání sv tce, ne
však pro jeho mu$ednictví, ale jako symbol rytí ství. T ináct rytí ských ád*
(vyznamenání) nese jeho jméno. K nejznám jším pat í bavorský ád sv.Ji í a anglický
Podvázkový ád. Rytí i uctívali sv. Ji ího jako svého patrona. Jeho všeobecné uctívání se
z Palestiny rozší ilo p es Kypr do Evropy i do Ruska. Je uctíván i na Blízkém východ ,
v Egypt a v Etiopii.
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Ke svátku sv. Ji í se váže mnoho pranostik a zvyk*. Nap . od sv. Ji í se již nesm lo
vstoupit na pole. Snad nejznám jší je po ekadlo: „Na sv. Ji í vylézají hadi a ští i“ nebo
pranostika kolik dn* p ed Ji ím zah mí, tolik dn* po Ji ím bude ješt zima“. Do sv. Ji í
byly splatné úroky. Sloužící mohli o sv. Ji í ješt zm nit svého pána. Ten den se pamatuje
i na kon . Kn ží žehnají koním jezdc* i sedlák*. V Bavorsku se ve svátek sv. Ji í konají
jízdy koní do polí.
Všichni, kdo nosíte jméno Ji í, bu_te hrdí na svého patrona, ct te ho a važte si
svého jména.
Leo Dominik, kroniká

Inzerce:
Klamavá reklama v obci
P ed nedávnem se v našich poštovních schránkách objevil reklamní leták o tzv.
geopatogenních zónách. Zárove6 se tam ob$ané vyzývají, aby se p ihlásili na bezplatné lince
a firma jim pak prom í event. výskyt této prý nebezpe$né zóny na zdraví $lov ka.
Upozor6uji ob$any, že se jedná o klamavou reklamu, protože žádné geopatogenní zóny
neexistují. Jde jen o to, aby se od d*v ivých lidí vytáhalo hodn pen z. Když se n kdo
p ihlásí do nabízeného projektu "Zdravé bydlení", bude pak hodn platit a to zcela zbyte$n .
Své tvrzení o neexistujících geopatogenních zónách jsem konzultoval s $lenem Fyzikálního
ústavu Akademie v d v Praze.
Nechci z*stat lhostejný k takovým klamavým reklamám a spoluob$any na tuto
skute$nost upozor6uji.
RNDr. Mgr.Josef Bajgar

Pronájem ke z ízení zubní ordinace
Zubní léka ka z Dolního Benešova hledá v Bohuslavicích pronájem ke z ízení zubní
ordinace (2-3 místnosti). P ípadné nabídky volejte, prosím, na tel. $. 604746561.
OZNÁMENÍ
dne 14.4.2008
v dob od 8.30 – 11.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod
bude na pošt v Bohuslavicích
„Den stavebního spo:ení“
K dispozici vám bude finan$ní poradce LMSS, a.s. paní Pašková Renáta, která bude
zajišHovat servis klient*m i neklient*m Leskomoravské stavební spo itelny, a to u t chto
produkt*:
- stavební spo ení
- úv ry, hypotéky
- penzijní p ipojišt ní
- investice do podílových fond*
- 16 -
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Nabídka
„Hostinec u ObrusníkA“ – neku ácká hospoda, od 1.5.2008 znovu otev eno.
Na $epu: Radegast 12°, Plze6 12°, teplá kuchyn , akce do 30 osob.

POZVÁNKA
DWM OKEN–SVOBODA
dodavatel oken se 17-ti letou tradicí

Vás zve
ve tvrtek 10. 4. 2008 v 18.00 hod
do sálu Kulturního domu Bohuslavice
na prezentaci na téma

Vým na stávajících oken v rodinných domcích
Na prezentaci budou probrány následující témata:
Tepelné ztráty a úspora za vytáp ní
Kdy je nejvyšší $as na vým nu oken
Jak poznáme kvalitní okna
Jaká okna koupit (kvalitní $eská, levná polská)
Zdravé životní prost edí, rosení oken, vznik plísní aj.
Životnost oken
D ev ná nebo plastová
Nákup pouze oken nebo využít komplexních služeb
Po ízení oken na splátky
Diskuse, odpov di na Vaše dotazy
Ob$erstvení pro ú$astníky akce v DK Bohuslavice zdarma!!! Pro zájemce o využití služeb
zvýhodn ná nabídka. Prezentace je p ipravena ve spolupráci s OÚ Bohuslavice.

Srde n zve tým pracovníkA fy DWM OKEN – SVOBODA!
Upozorn%ní na vým%nu „Pr.kaz. p íjemce“ vydaných "eskou poštou, s.p.
Od 1.3.2008 probíhá na poštách vým na „Pr*kaz* p íjemce“, vydaných do 30.6.2005
a pr*kaz*, které byly vydány v lednu a únoru 2008. Bezplatná vým na t chto „Pr*kaz*
p íjemce“ za nové probíhá na všech poštách v období od 1.3.2008 do 31.12.2008. Po
tomto datu bude platnost výše uvedených pr*kaz* zrušena.
Zuzana Kuncová
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Spole enská kronika
Jubilanti obce Bohuslavice v dubnu 2008

Janošová Marie
Borzutzká Anna
Kotzurová Ursula
Kubíková Erika
Vitásková Anna
Szymiczek Berthold, Ing.
Heisigová Wieslawa
Hurná Magdalena
Zají ková Jarmila

60 let
50 let
60 let
75 let
94 let
50 let
50 let
84 let
50 let

Všem jubilantAm do dalších let p:ejeme hojnost Božího požehnání, pevné zdraví,
št stí a spokojenost.
Karla Krupová

Informace ob anAm obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Internetové stránky obce:

www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.hlucinsko.tv

E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:

Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.

Ú ední hodiny:

Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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