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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
S nástupem májových dní jsme se do$kali kone$n také p kného po$así. Ovšem s jeho
p íchodem za$aly hrozit bou ky s vich icemi, krupobitím a p ívalovými dešti. V médiích
m*žeme vid t zp*sobené škody. Našt stí nebyla postižena naše vesnice.
Naše obec není dosud odpovídajícím zp*sobem ochrán na p ed p ívalovými dešti. Po
n kolikaletých urgencích vám m*žu oznámit p íznivou zprávu. Po provedeném výb rovém
ízení budou v letošním roce zahájeny projek$ní práce na komplexních pozemkových
úpravách, které krom jiného, budou ešit lepší ochranu zastav ného území p ed následky
povodní, p ívalových deš5* a náhlých oblev. Náklady na vypracování projekt*, které hradí
v plné výši Pozemkový ú ad, p esahují $ástku 6 mil. K$. Doba na p ípravu podklad*, jejich
zpracování, vypracování projektové dokumentace a její projednání s dot$enými orgány,
organizacemi a vlastníky pozemk* dosahuje tém $ty let. I když projek$ní práce a následná
realizace bude „b h na dlouhou tra5“, jsem rád, že se tak rozsáhlý projekt, který bude zahájen
v nejbližším období, poda ilo prosadit.
V kv tnu jsme p est hovali kancelá e obecního ú adu do rekonstruovaných prostor
bývalé klubovny svazarmu, která se nachází za starou budovou OÚ. V $ervnu plánujeme
zahájit práce na žádosti na dotaci na stavbu „Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a stavební
úpravy“. Žádost musí být podložena dotazníkovým šet ením, které provedou $lenové
obecního zastupitelstva. Vyzývám vás proto, abyste po výzv $len* obecního zastupitelstva
vyplnili dotazníky a p isp li tak k úsilí, které vyvíjíme pro zlepšení poskytování a
dostupnosti služeb státní správy a samosprávy, léka ské pé$e, ve ejné knihovny, infocentra a
ve ejného internetu, zachování tradi$ních zvyk* a emesel, klubové $innosti a ob$anského
soužití. P ál bych si, aby v našem „Obecním dom Bohuslavice“ byly vybudovány d*stojné a
odpovídajícím zp*sobem vybavené prostory a upraven vzhled druhé nejstarší budovy v obci.
Po zda ilých kv tnových kulturních akcích k nimž m*žeme za adit tradi$ní oslavu
„Dne matek“ v kulturním dom , hojn navštívenou „Farní zahradu“, „Kácení máje“ na h išti
SK a „Den d tí“ na h išti ZŠ a MŠ si vás dovoluji pozvat na akce p ipravované na m síc
$erven. V sobotu a ned li 7. a 8. 6. 2008 se uskute$ní ve výstavní kapli$ce v Háji ve Slezsku
výstava pali$kované krajky, kterou po ádá Klub pali$kované krajky z Bohuslavic. V ned li
8. 6. 2008 od 15.00 hod vystoupí na Zámeckém nádvo í v Hlu$ín ve spole$ném programu
obcí Kobe ic a Bohuslavic s názvem „Obce se p edstavují“ folklórní soubor Vlašanky
spole$n s dechovkou a soubory z Kobe ic. Pro p íznivce hasi$ského sportu, a nejen pro n ,
po ádá na h išti SK v ned li 8. 6. 2008 Sbor dobrovolných hasi$* Bohuslavice tradi$ní
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„Hasi$skou slavnost“. Ur$it budeme držet palce našim fotbalist*m v posledních utkáních
jednotlivých sout ží.
Ve $tvrtek 26. 6. 2008 vás srde$n zvu do banketní místnosti kulturního domu na
jednání obecního zastupitelstva. Slavnostní ukon$ení školního roku s p edáním vysv d$ení
se uskute$ní v pátek 27. 6. 2008. Všechny p ipravované akce budou plakátovány, zve ejn ny
na webových stránkách obce a hlášeny v místním rozhlase.
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce se na svém jednání dne 26. 5 2008 zabývala následující problematikou:
Výsledky hospoda ení obce za 01-4/2008, ur$ení daní z nemovitostí a pozemk* na rok
2009
Investi$ní výstavba – stavby:
• Obecní d*m Bohuslavice
• Dokon$ení Kilovn
• Náhrada luxfer* a vým na oken v t locvi$n , rekonstrukce osv tlení
• Školní h išt , ochranné sít , osv tlení, projekt,
• D tské h išt v areálu SK, vybavení prvky pro skateboard na h išti ZŠ
• Kišt ní a prohlídka kanalizace
• Projekt dopravního zna$ení, m ení rychlosti
• Oprava a rekonstrukce Lu$ní
• Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, Odbo$ka z Polní
Projektová dokumentace
• KD, vým na oken a zateplení
• D*m pokojného stá í
• ZŠ a MŠ Bohuslavice, šikmé st echy, vým na oken dve í, a zateplení
fasády
• Splašková kanalizace a KOV Bohuslavice
Infrastruktura pro nové RD, p. Diehlová
Vybavení cyklostezek
ÚP obce Bohuslavice, zm na $. IV
Alternativní studie odkanalizování a $išt ní odpadních vod, pasport jednotné kanalizace
obce, $išt ní kanalizace, deratizace
Nákup hasi$ského automobilu s cisternou
Grantový projekt rozvoje po$áte$ního vzd lávání, sout ž „Znáš umíš dokaž“
Informace o jednáních SOH, SOMH
Svoz nebezpe$ného a velkoobjemového odpadu
Centrum pro rodinu a dít
Vyhodnocení a p íprava spole$enských akcí
Ing. Kocián, starosta
Vým na ob anských pr)kaz)
Znovu p ipomínáme ob$an*m, že dnem 31.12.2008 kon$í platnost ob$anských
pr*kaz* bez strojov $itelných údaj* vydaných do 31.12.2003. Žádost o vydání nového
ob$anského pr*kazu jsou ob$ané povinni p edložit nejpozd ji do 30.11.2008.
Pro ob any narozené p/ed 1.1.1936 platí výjimka – ob anské pr)kazy, ve kterých mají
vyzna enou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“,
z)stávají nadále platné.
Ob anské pr)kazy se strojov itelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.
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Karla Krupová

ZŠ a MŠ Bohuslavice, p ísp$vková organizace
Provoz školního h išt$
Školní h išt je p ístupné ve ejnosti v pracovních dnech to je pond lí až pátek denn
od 14 do 20 hodin, v sobotu a ned li od 10 do 20 hod.
Rezervaci $i pravidelný pronájem plochy s um lým povrchem lze dohodnout v dob od 6 do
14,30
hod na tel. 553659960 – ekonomka školy, p ípadn e-mailem na adresu
zsbohuslavice.sek@tiscali.cz. Cena pronájmu na 1 hodinu $iní 60,- K$. Je nutné nahlásit
odpov dnou osobu a druh sportu. H išt s um lým povrchem bude po dohodnutou dobu
pronájmu p ístupno pouze pronajímatel*m a ostatní návšt vníci tuto informaci zjistí na
výv sní tabuli na h išti. Správce h išt vydá p íslušné sloupky a sít / mí$e $i jiné pot ebné
ná adí musí být vlastní/ a zajistí nerušené využití v dob dohodnutého pronájmu.
Smlouvy lze uzav ít na pravidelné, dlouhodobé využívání h išt u ekonomky školy.
M*že být sepsána i smlouva na jednorázové využití h išt kterou podepíše pronajímatel na
h išti p ímo správci a ihned uhradí i pronájem.
Provozní ád h išt bude vyv šen na h išti. Vyjímáme z n ho pouze, že na h išti nelze
kou it, požívat alkoholické nápoje,musí být dodržována $istota a po ádek, na plochu s
um lým povrchem se nesmí vstupovat v kopa$kách, tretrách, botách na podpatku a
zne$išt né obuvi, nelze na ní jezdit na kole $i na kole$kových bruslích.
V$domostní sout$že
Matematický klokan
V okresním kole sout že Matematický klokan získala 1. místo v kategorii Benjamín
Jarmila Ku erová (7. t ída).
Po íta ová sout ž Bajtík
3. ro$níku okresního kola po$íta$ové sout že Bajtík se zú$astnilo 27 žák*. Z naší
školy sout žily 2 žákyn :
Monika Vašková se umístila na 3. míst v kategorii KILOBAJTÍK
Ani ka Vitásková se umístila na 1. míst v kategorii MEGABAJTÍK
Všem pat/í pochvala a pod kování za vzornou reprezentaci školy!
Dagmar Fojtíková – XŠ

Sportovní sout$že
Minikopaná Mc DONALD´S CUP
Poslední fotbalovou sout ží letošního školního roku bylo okrskové kolo okresního
finále v minikopané Mc Donald´s Cup pro žáky 4. a 5. t íd. Naše škola byla za azena do
skupiny v Dolním Benešov a turnaj byl odehrán ve st edu 7. kv tna. Naše družstvo tvo ili :
J.Cyrus (branká ), Š.Ostárek, P.Štefek (5.t .), F.Kocur, J.Kubík, V.Mi ka, F.Vitásek,
J.Vitásek, M.Malchárek (4.t .).
V prvním utkání, i p es velkou p evahu, nedali hrá$i z D.Benešova našemu branká i
gól, a proto zápas skon$il nerozhodn 0 : 0. V dalším utkání rozhodly branky J.Vitáska a
F.Kocura o našem t sném vít zství nad ZŠ Ludge ovice v pom ru 2 : 1. V posledním
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utkání se ZŠ Štítina zajistila vyrovnávací branka J.Vitáska v záv ru utkání remízu 1 : 1 a
tím také druhé místo pro naše žáky v celém turnaji.
Všichni chlapci se snažili, bojovali a za to jim pat/í pochvala!
Záv re$né tabulka: 1. ZŠ Dolní Benešov 13 : 0 7 bod*
2. ZŠ Bohuslavice
3 : 2 5 bod*
3. ZŠ Štítina
7 : 8 4 body
4. ZŠ Ludge ovice
2 : 15 0 bod*
Atletický ty/boj
Na p elomu jara a léta se konají atletické sout že a mezi nimi jedna z nejd*ležit jších
- atletické $ty boje pro r*zné kategorie.
Mladší dívky a hoši ( 6. a 7. t/.)
V pond lí 5.5. se snažili dosáhnout nejlepších výsledk* ve sprintu, hodu, skocích a
vytrvalosti žákyn a žáci naší školy na sportovištích ZŠ Kobe ic, kde probíhalo okrskové
kolo. D v$ata L.Kosková, A.Vitásková, J.Ku erová (7.t/.), B.Dostálová a N.K/ížková
(6.t/.) obsadila tvrté místo. Chlapci P.Prchala (7.t/.), P.Lap ík, P.Cigán, M.Miketa a
R.Mi ka skon$ili také na tvrtém míst .
Starší dívky a hoši ( 8. a 9. t/.)
O den pozd ji - v úterý 6. kv tna - se naše d v$ata a chlapci pokoušeli o co nejlepší výkony
ve sprintu, hodu mí$kem nebo vrhu koulí, skoku vysokém nebo dalekém a na záv r ve
vytrvalostním b hu v okrskovém kole starších žák*. V areálu ZŠ Kobe ice skon$ilo družstvo
d v$at: M.Miková, K.Kocurová, V.Malcharková, S.Franková a P.Theuerová (všechny
8.t/.) na t/etím míst a chlapci: V.Benek, L.Kocur, M.Šimoník, M.Kokeš a T.Krištof
(všichni 8.t/.) na tvrtém míst .
Atletický ty/boj mladších žák) a žákyM ( 5.t/.)
Na atletickém h išti ZŠ Opava, Englišova se 6.kv tna konalo okresní finále družstev žák*
pátých t íd. Náš výb r žák* byl velmi poznamenán neú$astí n kterých zran ných chlapc*. Po
sout žích ve sprintu, hodu mí$kem, skoku dalekém a vytrvalostním b hu je umíst ní
družstva ve složení - Š.Ostárek, M.Freisler, P.Štefek a L.Breuer - na patnáctém míst
v okrese jist úsp chem.
Výborn si v sout ži žákyM vedla d v ata páté t/ídy naší školy: A.Pudichová,
V.Lischková, M.Janošová, K.H/ívová a N.Steffková. Jen o n co lepšího kone$ného
výsledku dosáhla družstva ZŠ Opava, Englišova a ZŠ Opava, Kylešovice.
Naše družstvo je t/etí v okrese Opava!
Velká pochvala a gratulace celému družstvu d v at za výbornou reprezentaci!
Všem d v at)m a chlapc)m naší školy, kte/í i za nep/íznivého po así jeli sout žit za
naši školu, pat/í pod kování!

Dopravní výchova
Pro zlepšení neuspokojivé situace na našich silnicích jsme také letos uskute$nili na
naší škole n kolik vzd lávacích a sout žních akcí.
První z nich se konala 2. kv tna 2008 pro žáky druhé a t etí t ídy na nižším stupni a pro
šestou až devátou t ídu na druhém stupni základní školy. Opakování již známých v domostí
a dovedností, seznamování se s novými poznatky, procvi$ování a prov ování teoretických a
praktických znalostí a dovedností nutných pro bezpe$nost silni$ního provozu – tím vším žáci
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postupn prošli v pr*b hu n kolika vyu$ovacích hodin. Kinnosti byly rozd leny do $ty
celk*: poskytování první pomoci zran ným, teoretické znalosti pravidel silni$ního provozu,
praktické zvládání jízdního kola na d tském dopravním h išti a pod názvem technické
dovednosti vše, co pat í do povinné výbavy cyklisty a jízdního kola. Kty icet žák* druhé a
t etí t ídy pracovalo a plnilo zjednodušené úkoly p im ené v ku a jízdu na kole nahradili
jízdou na kolob žkách.
Vše, co žáci v d li nebo se nau$ili, využili v sout žní $ásti každé hodiny. Mezi
šestnácti d v$aty IV. a VII. ro$níku si nejlépe vedly:
1. Vanda ZELINOVÁ
33 bod*,
2. Barbora DOSTÁLOVÁ 37 bod*
3. Jarmila KU EROVÁ
38 bod*
Po adí mezi sedmnácti chlapci šesté a sedmé t ídy bylo následující:
1. Martin MIKETA
30 bod*
2. Ivo POŠTULKA
36 bod*
3. Marek KAŠNÝ
44 bod*.
Nejlepší mezi dvaceti dv ma d v$aty a jednadvaceti chlapci VIII. a IX. ro$níku byli:
1. Zuzana KUBÍKOVÁ
36 bod*
2. Dominika THEUEROVÁ 37 bod*
3.Veronika ZELINOVÁ
49 bod*,
1. Lukáš KOCUR
2. Tomáš FICHNA

33 bod*
35 bod*

Vzd lávací akce jist p/isp je k v tší bezpe nosti d tí i ostatních ú astník) silni ního
provozu!
Dopravní dout ž mladých cyklist)
Za poslední t i desítky let má pravideln dopravní výchova mládeže vyvrcholení
v podob sout ží od školních až po mezinárodní kola, která se konají v kv tnu a $ervnu.
Také letos se nejlepší d v$ata a chlapci z dvanácti škol okresu Opava sešli 21.5.2008
v Hlu$ín , kde se v areálu d tského dopravního h išt konalo okresní kolo. Také naše dv
družstva sout žila v šesti teoretických a praktických disciplínách s ostatními družstvy a
zástupci naší školy si nevedli v*bec špatn .
Ve II. kategorii (7. a 8. t ídy) družstvo ve složení: J. Ku erová, P. Theuerová, I. Poštulka
a L. Kocur obsadilo tvrté místo. V neoficiální sout ži jednotlivc) obsadila J.Ku erová
(7.t .) t/etí místo.
Ješt lépe si vedlo družstvo v I. kategorii (5. a 6. t ídy)- V. Zelinová, M. Sýkorová,
M. Kašný a M. Miketa, když skon ilo t/etí. Navíc v po/adí jednotlivc) obsadil M. Kašný
(6.t .) t/etí místo a V. Zelinová (6.t .) první místo a stala se sou asn nejlepší ú astnicí ze
všech 84 d v at a chlapc) v sout ži s pouhými šesti trestnými body.
Všem reprezentant)m naší školy pat/í za p/ípravu a výkony v sout ži pochvala a
pod kování!
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Mgr. A.Hampel, u$itel

Organizace v obci
SK BOHUSLAVICE
„A“ mužstvo
V kv tnu se nám celkem slušn da ilo, bohužel jsme si to pokazili posledním zápasem
s Rýma ovem.
Nejd íve jsme doma p ivítali Hranice. Nejprve jsme po chyb Buchty p ežili brejk
host*. Když své p íležitosti nevyužili postupn Kretek, Cverna, Bun$ek a Odstr$ilík, p išel
rozhodující moment t sn p ed p estávkou. Buchta kopal od p*lící $áry trestný kop, nejvýše
vysko$il Cverna a hlavou poslal mí$ do horního rohu hranické branky. V p edehrávce 30.
kola jsme ve $tvrtek 8. 5. jeli do Velkých Losin. Po p etaženém rohu z 22. minuty, který
vrátil p ed branku Krupa, se hlavou trefil Kretek. Pak jsme
ale p estali hrát a $ekali až soupe vyrovná. Po n kolika zahozených šancích se mu to
i povedlo krásnou st elou z 20 metr*. Našt stí jsme v druhém polo$ase zabrali a vst elil
vít zný gól. V 65. minut propadl rohový kop Buhly do malého vápna a Adam jej pohotov
z voleje napálil mí$ do branky. Zisk z Losin jsme cht li potvrdit ve Vsetín , v souboji
s nejslabším mužstvem. Snad z krátké regenerace nebo z velkého horka jsme p edvedli
velice matný výkon a po zásluze prohráli 2:1. Náš jediný úsp ch zaznamenal Kretek.
Následn jsme doma p ivítali Velké Karlovice. Souboj se vcelku slabým mužstvem rozhodla
akce Kretka s Bun$kem. Prvn jmenovaný si na hranici pokutového území narazil mí$
s Bun$kem a i když podklouznul, sta$il poslat mí$ do sít podél vybíhajícího branká e host*.
V ned li 25.5. ráno jsme zajížd li na horkou p*du M sta Albrechtic. Toto utkání jsme zvládli
dob e hlavn zásluhou dvojice Fejer$ák a Kretek, kte í oba vst elili dv branky. Domácí
sta$ili pouze v záv ru Da í$kem korigovat. Škoda inkasované branky, protože jinak bychom
m li lepší vzájemný zápas s tímto soupe em, který je jedním z našich sok* v boji o záchranu.
Jak už jsem uvedl v úvodu, poslední zápas s Rýma ovem jsme nezvládli a asi jsme zaplatili
nová$kovskou da[. Zkušené mužstvo by d*ležitý zápas se soupe em, kterému již o nic nejde,
z ejm zvládlo. P estože Rýma ov byl spolu se Slavi$ínem z ejm nejlepší mužstva, se
kterými jsme se na ja e utkali, vypracovali jsme si adu šancí. Bohužel jsme prom nili jen
dv (ob Adam). Soupe však potrestal naše t i individuální chyby a posunul nás op t na
sestupovou p í$ku. Všichni $ty i mužstva pod námi (n která „zázra$n “) totiž vyhrála. Pokud
vyhrajeme oba zbývající zápasy záchrana nás nemine, protože mužstva p ed námi hrají
vzájemn mezi sebou a ani teoreticky nemohou získat všech šest bod*. Je to tedy jen na nás.
Záv rem vyzývám a prosím všechny, kte í by m li chu5 p iložit ruku k dílu a pomoci
nám. Po sezón kon$í n kte í funkcioná i a trené i u mládežnických mužstev. Byli bychom
velice rádi pokud by se našli lidé ochotní pomoci nám s mládeží, nejen jako trené i, ale i jako
vedoucí $i po adatelé. Nejlépe rodi$e d tí hrajících za jednotlivé v kové kategorie. Zájemci
se mohou p ihlásit u $len* výkonného výboru klubu. D kuji.
Ing. Ond ej Mokrý, p edseda SK Bohuslavice
„B“ mužstvo
SK Bohuslavice „B“ – SK Viktorie Chlebi$ov „B“
0:1
TJ Sokol Závada – SK Bohuslavice „B“
4:2
SK Bohuslavice „B“ – SK Moravan Old išov „B“
1:0
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TJ Slavia Píš5 „B“ – SK Bohuslavice „B“
3:0
SK Bohuslavice „B“ – TJ Háj ve Slezsku „B“
1:3
„B“ mužstvo je po 22 odehraných kolech s 32 body na 6. míst okresní sout že III.
t ídy.
Dorost
SK Bohuslavice – SK Viktorie Chlebi$ov
1:5
TJ Sokol Št pánkovice – SK Bohuslavice
5:1
SK Bohuslavice – TJ Sokol Holasovice
1:2
TJ Sokol St bo ice – SK Bohuslavice
3:0
SK Bohuslavice – TJ Háj ve Slezsku
0:4
Dorostenci jsou po 23 odehraných kolech s 10 body na 12. míst okresního p eboru.
Žáci
SK Bohuslavice – TJ Sokol Hn vošice
1:4
SK Bohuslavice – FK Bolatice
0:5
TJ V esina – SK Bohuslavice
3:0
SK Bohuslavice – TJ Slavia Píš5
3:1
Žáci jsou po sedmnácti odehraných kolech s 16 body na 8. míst okresní sout že.
Mini žáci
FK Bolatice – SK Bohuslavice
1:1
SK Bohuslavice – TJ Spartak Chuchelná
4:3
SK Bohuslavice – SK Moravan Old išov
3:2
TJ Sokol Št pánkovice – SK Bohuslavice
2:4
Mini žáci jsou po sedmnácti odehraných kolech s 24 body na 6. míst okresní sout že
p ípravek.
Aktuální výsledky utkání všech mužstev SK Bohuslavice sledujte v aktualitách na
obecních webových stránkách http://www.bohuslaviceuhlucina.cz, kde pod odkazem Sport
v menu najdete i rozpis utkání se všemi výsledky dosud odehraných utkání jednotlivých
mužstev klubu.
Ji í Kocián
Nabídka na využití volného asu d$tí
SK Bohuslavice po ádá nábor žák* ro$ník narození 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000,
2001 trénink bude probíhat od 5. srpna každé úterý a $tvrtek od 17 hod. na h išti SK
Bohuslavice . Informace Vám rádi poskytnou trené i p. Halfar tel. 602 592540 a p. Janoš
tel. 736 627224 .

HC Buldoci Bohuslavice
Hokejisté Bohuslavic se v posledním utkání sezóny AHL st etli s prvním mužstvem
tabulky, s Buly Arénou. V tomto zápase šlo již jen o prestiž, protože a$koli by naši hokejisté
soupe e porazili, nemohli jej v tabulce p esko$it. Samotný zápas za$ali lépe bohuslavští.
Ujali se sice dvoubrankového vedení, ale zkušen jší soupe skóre utkání oto$il na svou
stranu a vyhrál 5:7.
V kone$né tabulce sout že se tedy naši hokejisté, „Buldoci Bohuslavice“ umístili
v této sezón na vynikajícím druhém míst .
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Výsledek:
HC Buldoci Bohuslavice - HC Buly Aréna
5:7
Kone ná tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
33
28 2 3
302:115
58
2. HC Bohuslavice
33
26 2 5
173:79
54
3. HC Bolatice
33
22 4 7
193:131
48
4. HC Kas Man$aft
33
22 1 10
205:117
45
5. HC STK
33
21 3 9
226:136
45
6. HC Horní Lhota
33
15 7 11
140:130
37
7. HC Monaco Kouty
33
9 5 19
87:141
23
8. HC Derby Kouty
33
6 8 19
112:161
20
9. HC Mexiko
33
9 2 22
115:230
20
10. HC Záb eh
33
9 2 22
116:179
20
11. HC Isotra
33
9 1 23
113:223
19
12. HC Št pánkovice
33
2 3 28
91:231
7
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování sout že
a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umíst ny na webových
stránkách obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport.
Ji í Kocián
Sbor dobrovolných hasi 0
Sbor dobrovolných hasi$* po ádá dne 8.6.2008 od 15.00 hodin na h išti SK tradi$ní
Hasi$skou slavnost se sout ží hasi$ských družstev. Po ukon$ení bude vylosována tombola.
O bohaté ob$erstvení postaráno.
Všechny ob$any srde$n zvou hasi$i.
Ke konci m síce $ervna ješt pro vás chystáme v areálu hasi$ské zbrojnice tradi$ní opékání
makrel. O termínu budete informování místním rozhlasem.
Za podporu d kují hasi$i.

Kultura
Náboženský život ( 3).
V m síci $ervnu bych Vám rád p edstavil sv. Víta jehož svátek p ipadá na 15. den
m síce. Jeho jméno je dnes moderní a nosí ho mnoho chlapc* a mladých muž*. Odkud se
tedy toto jméno vzalo?
Svatý Vít se narodil okolo roku 297 na Sicílii v dnešní Itálii. Zem el násilnou smrtí
jako dít v sedmi letech v roce 304, když byl na rozkaz císa e Diokleciána popraven.
Vít pat í k velmi populárním sv tc*m katolické církve. Nes$etné kostely v mnoha
zemích jsou zasv ceny tomuto mu$edníku. Nejslavn jším je Chrám sv. Víta v Praze,
kterou za$al stav t král a císa Karel IV pro uchování vzácné relikvie – paže mu$edníka.
Od té doby je svatý Vít patronem Keské zem . Zajímavostí je , že stavba byla dokon$ena
až v za$átku 20. století. Po$et kostel*, které jsou zasv ceny tomuto sv tci se odhaduje na
1500 a 150 z nich údajn uchovává relikvie sv tce.
Vít*v krátký život je popisován v mnoha legendách. Jeho otec byl vysoce
postavený ímský ú edník za vlády nep ítele a pronásledovatele k es5an* císa e
Diokleciána. Synovo k es5anství bylo neslu$itelné s jeho postavením. Otec Víta žádal,
-8-

Zpravodaj obce Bohuslavice

erven 2008

aby se vzdal víry, ke které byl veden svým vychovatelem a kojnou Krescencií. Ten však
odmítl a p ed otcem spolu s vychovatelem a kojnou uprchli. Byli však prozrazeni,
dopadeni a p edvedeni p ed císa e. V císa ském paláci uzdravil panovníkova syna
z padoucnice, ale krutému osudu neuniknul. Dioklecián dal Víta spolu s doprovodem
hodit do va ícího oleje. Zázra$n se jim nic nestalo a vyšli zdrávi. Byli p edhozeni lv*m,
kte í však z*stali klidní lehli si k jejich nohám. Rozhn vaný císa dal Víta mu$it a pozd ji
popravit. Jeho t lo pak hlídalo n kolik šlechtic* a nakonec byl jednou k es5ankou
poh ben. Tyto události se staly v roce 304. K sílícímu uctíváni jist p isp lo to, že Vít
zem el pro k es5anskou víru jako dít . Nejv tší úcty požíval sv. Vít od st edov ku do
konce období baroka.
Za patrona si jej mimo Kechy zvolily i Sasko, Pomo any, Rujana a Sicílie. Je
patronem mládeže, hostinských, lékárník*, vina *, herc*, sládk*, horník* a ková *. Je
ochráncem cudnosti, domácích zví at, pramen*, n mých, hluchých, proti padoucnici,
o$ním a ušním chorobám. Je také pomocníkem v nouzi.
Vítova postava je hodn používaná v ikonografii (malí ství). Bývá znázor[ován
jako chlapec ve vznešeném šat , n kdy s kloboukem na hlav . Kasto jsou s ním
zobrazováni jeho kojná a vychovatel. Mívá u sebe knihu, lva, kohouta, kotel, orla, zajíce
a chléb.
Až Vás n kdy cesta zavede do Prahy nezapome[te se zastavit v jeho chrám na
Hrad$anech a poprosit jej o pomoc a p ímluvu. Všem Vít*m blahop ejeme k $ervnovému
svátku a k vzácnému patronu.
Leo Dominik, kroniká
Pod kování
V sobotu 17. kv tna se uskute$nil na farní zahrad již pot etí v naší obci farní den.
Po krátké adoraci v místním kostele Nejsv. Trojice v 15.00 hodin za$ala zábava na farní
zahrad . Podávala se káva, na stolech byly p ipraveny buchty a zákusky, které napekly a
dodaly místní hospody[ky. Grilovaly se klobásy, podával se i chleba se sádlem a škvarkami,
$epovalo se pivo. Farníci z Chuchelné usmažili velice chutné langoše.
Pro d ti, mládež i dosp lé byly p ipraveny sout že, sjezd lanovkou i plavby po
rybníku na lo]kách. Farní den byl pak zakon$en oh[ostrojem.
D kujeme touto cestou za ob tavost O. Kazimírovi, O. Davidovi, farnímu spole$enství
mládeže i rodin a všem, jenž se jakýmkoliv zp*sobem spolupodíleli na p íprav a pr*b hu
farního dne, který se uskute$nil v letošním roce za p ekrásného po$así.
Bohuslavi$tí farníci
Inzerce:
Obec Bohuslavice nabízí ob$an*m ke koupi následující knížky o život na Hlu$ínsku:
Anna Malchárková - Kamenný sv dek
100,- K$
Lidie Rumanová - Kuty-Krava e a inše hlupoty
130,- K$
Anna Hamplová - Vzpomínky malé Anny
150,- K$
Vilém Pla$ek – Prajzáci, aneb k osud*m Hlu$ínska
180,- K$
Vilém Pla$ek – Prajzáci II
200,- K$
Moravskoslezský kraj - m sta, obce (historie, tradice, kultura aj)
350,- K$
CD Lidové písn z Hlu$ínska
80,- K$
-9-
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Karla Krupová
Obec Bohuslavice hledá pracovníky na provád ní výkopu hrob* na h bitov v
Bohuslavicích. Bližší podrobnosti sd líme zájemc*m na obecním ú ad .
Dále vyzýváme majitelé malých d tských hrob* na místním h bitov , aby se dostavili
na obecní ú ad v termínu do 14 dn* k jednání o zachování nebo zrušení t chto hrob*.
Ing. Kocián, starosta

Každá smlouva s 50% slevou na poplatku!
Od 1.6. – 31.8.2008
Využijte tuto mimo ádnou letní akci. Prémie až 1500,- K$.

Penzijní p#ipojišt%ní
Žádné poplatky! Sta$í spo it 100,- K$ a každý m síc dostanete státní podporu ve
výši 50,-K$ plus úroky!
Spo te si na d*chod. Po 15 letech máte možnost si polovinu naspo ených pen z
vybrat! Vhodné pro klienty už od 18-ti let.

Úv%ry od lišky
Máte v plánu stav t nebo rekonstruovat? P ij]te si pro výhodný úv r se stálou
úrokovou sazbou 3,7% po celou dobu splácení. Pokud již stavíte, m nili jste
okna nebo provád li jinou rekonstrukci domu, vy i]te si úv r a m*žete doložit až
1 rok staré doklady!!!
Finan ní poradce MSS, a.s.
Renáta Pašková
PORADENSKÉ MÍSTO:
Lesní 440, 747 19 Bohuslavice
Domluvte si sch)zku na telefonu:
737 750 815
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VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN, DVE>Í, A POSUVNÝCH
STAN
Pobo ka - Bolatice, Pr0myslová zóna
OKENNÍ A DVEYNÍ SYSTÉM PRO NÁRO NÉ
POŽADAVKY
„OKNA OD OSTRAVSKÝCH STAVEB

ZAJIŠ UJEME PRODEJ NA SPLÁTKY
MAJÍ JISTOTU NÍZKÝCH SAZEB

Vynikající n mecká kvalita
za skv lé )eské ceny

Kontakty:

725 557 876
552 308 066

e – mail: okna@ostravskestavby.cz
Bolatice, Pr:myslová zóna 2
Otev<eno, Po - Pá: 6:30 – 16:30 hod.

Lepší nabídku než u nás inde
Špi)ková 5-komorová konstrukce firmy

nedostanete!

Rakouské celoobvodové kování MACO

Dáme Vám vždy lepší nabídku

Koroziodolné výztuhy

mež konkurence!

Dlouhá životnost

Parapety

T sn ní po celém obvod

Žaluzie

Tepeln izola)ní skla nejvyšší kvality

Sít proti hmyzu
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Zednické
špalet

práce

a

zapravení

Jubilanti obce Bohuslavice v ervnu 2008

Dudová Hildegarda
Maschiková Marie
Sto ek Bruno
Pachula Alois
Blokšová Marta
Benek Norbert
Nová ková Marie

80 let
85 let
70 let
60 let
86 let
81 let
60 let

Všem jubilant)m do dalších let p/ejeme hojnost Božího požehnání, pevné
zdraví, št stí a spokojenost v kruhu svých blízkých.
Diamantová svatba
Významné jubileum – 60 let spole ného života oslaví
manželé Hedvika a Bed ich Tomí kovi.
K tomuto vzácnému životnímu jubileu p/ejeme p/edevším hojnost Božího
požehnání, pevné zdraví a další spokojená spole ná léta.
Karla Krupová
Informace ob an)m 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
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Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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