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Váţení spoluobčané,
blahopřeji společně s Vámi našemu mladému reprezentantu Tadeáši Krieblovi k 21. místu
na Mistrovství světa v šachu v daleké Brazílii, které je obrovským úspěchem. Děkujeme za
vynikající reprezentaci a přejeme další úspěchy v budoucnu.
Aţ na několik dní s inverzí, která způsobila překročení povolených limitů škodlivin
v ovzduší a tím vynucené omezení pobytu venku, bylo počasí v listopadu velmi příznivé. Teploty
neklesaly pod bod mrazu ani v noci a přes den bylo velmi příjemně. Ani dlouhodobá předpověď
neohlašuje brzký příchod sněhu a mrazu a opravdová zima si dává načas.
V listopadu jsme protokolárně převzali od Slezských staveb Opava, s. r. o. dokončenou
stavbu „Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu Bohuslavice“. Drobné vady a nedodělky
byly odstraněny do jednoho týdne. V sobotu 26. 11. 2011 jsme u příleţitosti otevření výstavy
perníků slavnostně kulturní dům posvětili a uvedli do provozu. Dokončena byla i oprava hlavního
přístupového schodiště ke škole, po kterém se všichni návštěvníci školy dostanou pohodlně a
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bezpečně aţ k hlavnímu vchodu. Firma Rozhlasy Bártek dokončila dodávku a montáţ nového
bezdrátového rozhlasu v obci, na kterou následovala demontáţ starých drátových rozvodů a
hlásičů. Protokolární předání bude následovat po provozním seřízení a vyzkoušení. Ţádám vás,
abyste příp. nedostatky ve slyšitelnosti nahlásili na obecní úřad. Příznivé počasí nám umoţnilo
dokončit opravu místní komunikace Poštovní a jednu stranu chodníku od kostela ke kulturnímu
domu. Chodník a komunikace v nejfrekventovanější části obce má nový povrch, který zajistí
nejenom větší pohodlí, ale i vyšší bezpečnost a snadnější úklid.
V listopadu ukončily po deseti lekcích slavnostní „Závěrečnou“ taneční páry dospělých
pokročilý kurs společenského tance. Pozvaní hosté často odměnili jejich taneční umění
potleskem. Slavnostní kolonu zpestřila svým tanečním vystoupením sl. Matýsková, které se všem
velmi líbilo. Velká škoda, ţe technická chyba neumoţnila předvést více z jejího tanečního umění.
V tanečních kursech hodláme pokračovat i v příštím roce. V případě většího počtu zájemců
bychom rádi uspořádali taneční kurzy nejen pro dospělé, ale i pro mládeţ. Vţdyť dobrá znalost
společenského tance i chování by měla patřit k základním znalostem kaţdého člověka v kaţdé
době. Na své si v listopadu přišli i příznivci rocku na Bohuslavickém rockobití. Mimořádný ohlas
spoluobčanů i mnohých přespolních sklidila výstava perníků s námětem „Z Bohuslavic aţ do
Betléma“ doplněná o výstavu betlémů od Horsta Benka, rukodělnou dílnou pro děti, včelařskými
výrobky a dalším doprovodným programem a prodejem. Děkuji Mgr. Lucii Hamplové, Ing.
Magdaléně Birtkové, pracovníkům a pracovnicím obecního úřadu a všem dalším aktivním
účastníkům za organizaci a přípravu této výstavy. Jejich zásluhou jsme se v celostátní televizi,
rozhlase i novinách opět prezentovali jako obec, ve které ţijí aktivní lidé, kteří přicházejí
s dobrými nápady a kteří umí strhnout ostatní k následování.
Na společenské akce bude tak jako kaţdoročně bohatý i poslední měsíc v roce. Tradičně to
bude 17. 12. 2011 předvánoční jarmark s mnoţstvím dobrého jídla a pití, Borovičkovou
cimbálovkou pod vánočním stromkem a cukrovím od babičky, které letos poprvé připraví členky
senior klubu. Pod stromkem rovněţ zazpívají pod vedením Mgr. Prchalové i děti základní školy.
Na Štědrý den 24. 12 ve 13 hod. se sejdeme na farní zahradě na představení Ţivého Betléma.
Druhý Vánoční svátek 26. 12. 2011 v 15 hod zazpívá v kostele Nejsvětější Trojice náš chrámový
sbor svůj vánoční koncert. Na tentýţ den je připravován tradiční turnaj v nohejbalu a mezi svátky
turnaj ve stolním tenisu o přeborníka obce. Rozloučení se starým rokem se odehraje v sále
kulturního domu na Silvestrovské veselici. Všechny společenské události, na které jste srdečně
zváni, budou plakátovány a zveřejněny na webových stránkách obce. Poslední veřejné jednání
obecního zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2011 v 17 hod. v obřadní síni obecního
domu.
Děkuji touto cestou všem členům obecního zastupitelstva, všem veřejně činným občanům,
majitelům a zaměstnancům firem a společností působících v obci, dalším podnikatelům a
ţivnostníkům, vedení školy, učitelům a všem pracovníkům ZŠ a MŠ Bohuslavice, otci
Kazimírovi a celé farnosti, všem spolkům a organizacím a jejím členům a všem spoluobčanům za
nezištnou práci pro obec, za hospodářský, společenský a kulturní přínos, za udrţování pořádku a
čistoty, udrţování přátelských mezilidských vztahů a zvyšování celkové úrovně ţivota v naší
krásné obci. Děkuji všem, kteří se podílíte na přípravě a organizaci společenských, kulturních,
sportovních a dalších akcí, i vám všem, kteří tyto akce navštěvujete a tím jim dáváte
ţivotaschopnost a smysluplnost.
A na závěr mi dovolte, abych vám popřál klidný a duchaplně proţitý advent bez starostí a
shonu. Po celé Vánoce vám přeji hojnost Boţího poţehnání, radosti a pokoje v kruhu nejbliţších.
A do nového roku 2012 hodně zdraví, míru a spokojenosti v duši, šťastný a klidný ţivot v našich
rodinách, obci i republice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém 12. jednání dne 21. 11. 2011 zabývala následující
problematikou:
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 10/2011.
4. Daňové příjmy 01 - 10/2011.
5. Návrh rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2012.
6. Návrh rozpočtu SOH na rok 2012.
7. Návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce s fy Moravskoslezský audit,
s.r.o. Ostrava.
8. Směrnice o inventarizaci obecního majetku k 31. 12. 2011, stanovení inventarizačních
komisí.
9. Ţaloba a průběh jednání Okresního soudu v Opavě.
10. Pokračování kontroly vyústí kanalizace do Bohuslavického potoka, odebrání vzorků vod
z vyústí.
11. ZŠ a MŠ Bohuslavice, stíţnost rodičů, nevhodné chování ţáků ve škole a na veřejnosti,
projevy násilí a moţné šikany, jmenování Radka Kotzura, Evy Ilkové a Bc. Marcely
Stuchlíkové, Dis do školní rady, provedení kontroly hospodaření ZŠ a MŠ kontrolním
výborem.
12. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – zajištění lékařských sluţeb, monitorovací zpráva za rok
provozu obecního domu.
 Zateplení a stavební úpravy KD Bohuslavice, předání stavby 11. 11. 2011, seznam
drobných vad a nedodělků, slavnostní otevření.
 Rekonstrukce chodníků v úseku kostel - KD, zahájení a postup prací, vícepráce.
 Oprava komunikace Poštovní, zahájení prací, předpokládaný termín ukončení.
 Místní rozhlas – průběh prací, schválení dohody o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova.
 Instalace zpomalovacích semaforů.
 Doplnění dětského hřiště za samoobsluhou.
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, oprava vstupního schodiště a terasy MŠ.
 Dům seniorů – předána Analýza seniorské populace na území obce Bohuslavice a text
výzvy pro výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.
 Čištění konce Bohuslavického potoka v zastavěné části obce.
 Uzemní plán obce Bohuslavice, změna č. 6 ÚP obce Bolatice.
13. Organizační věci:
 Erhard Kocur - prodlouţení smlouvy na správce obecního vodovodu na rok 2012.
 Výsledky elektronické aukce na dodavatele plynu a elektřiny od 1. 1. 2012.
 Nájem nebytových prostor v objektu Hospodářské budovy od 1. 1. 2012.
 Stanovení nájmu za sál a banketku a ostatní prostory KD.
 Stanovení vodného a poplatku za napojení na kanalizaci (odvádění vod) na rok 2012.
 Parkování auta – p. Gregor.
 Špatný stav stromořadí švestek na obecních alejích, ořez alejí.
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Černé skládky, na polních cestách (jablka, tráva, větve z thují aj.).
Dovoz obědů p. Kašparová, Závada.
Převody nájmů hrobových míst.
Schválení nových členů kulturní komise – Bohuslavický Oříšek – Karolína Babicová,
Klub rodičů MŠ – Lucie Newrzellová.
Setkání členů zastupitelstva s podnikateli obce, poděkování za podnikatelskou činnost
v obci, náměty na vzájemnou spolupráci.
Peněţitý dar úplným sirotkům, nejpočetnějším rodinám s dětmi, návštěva nejstarších
obyvatel a občanů v domovech starostou obce u příleţitosti vánočních svátků.
Děti dětem – věcný dar 1.000,- Kč.
Ţádost o dotaci CHOPS na III/2011 – 490,- Kč.
Ţádost o dotaci pro Klub pernikářů.
Daniel Buhla, udělení zlatého kříţe za 120 bezpříspěvkových odběrů krve, poděkování
rady.
Účast starosty na exkurzi OZO Ostrava.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Stavba „Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu
Bohuslavice“ dokončena
V době od předání staveniště 15. 8. 2011 byla realizována další velká stavba v naší obci
„Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu Bohuslavice“. Na stavbu byla uzavřena
smlouva o dílo s vítězem veřejné soutěţe Slezské stavby Opava s. r. o., Partyzánská 1565/18,
Opava s cenou díla 4.555.580,27 Kč vč. DPH, termínem předání 11. 11. 2011 a zárukou 120
měsíců. Stavební práce obsahovaly realizaci nové střechy nad sálem. Únosnost stávající
střechy byla značně poddimenzována a nedosahovala poţadovaných hodnot norem pro
sněhové zatíţení. Na staré konstrukci střechy je zavěšen stávající podhled a dále slouţí pro
přenesení zátěţe od nového zateplení minerální vlnou o tl. 24 cm. Dále byla vyměněna
všechna původní ocelová okna a dveře za plastová a provedeno zateplení fasády minerální
vlnou o tl. 14 cm . Při zahájení stavby byly obcí nárokovány vícepráce spočívající ve výměně
stávajících ventilátorů na větrání banketky a sálu a rozšíření elektroinstalace a úprav el.
rozvaděčů. Tyto vícepráce představovaly hodnotu 236.671,- Kč vč. DPH. Pracovníky obce a
spoluprací s dalšími dodavateli byly dodány a zavěšeny nové vertikální ţaluzie, osazeny
termoregulační ventily, nahrazena světla s úpornými ţárovkami, dodán a namontován závěsný
systém na vystavené předměty, zhotoven nový 3D nápis Kulturní dům Bohuslavice a
provedeno nové vymalování všech prostor. Práce dodavatele byly protokolárně předány
11. 11. 2011 a drobné nedodělky nebránící v bezpečném provozu odstraněny do jednoho
týdne. V průběhu prosince ještě budou probíhat stavební úpravy v přístavku se šatnou a
sociálním zařízením pro jeviště. Stavba byla slavnostně posvěcena o. Kazimírem Bubou a
otevřena přestřiţením pásky v rámci zahájení výstavy perníků v sobotu 26. 11. 2011.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Údrţba chodníků a místních komunikací v zimním období
Zimní údrţba chodníků a místních komunikací bude stejně jako v loňském roce
prováděna na základě uzavřených smluv s Opavicí, a. s., soukromým zemědělcem p. Pavlem
Dudou a pracovníky obce. Pro zlepšení údrţby jsme zakoupili jako příslušenství
k malotraktoru YUKON novou sněhovou frézu a rozmetadlo posypu. Na posyp budeme
pouţívat kromě klasické drti i doporučený přípravek ekogrit, který má dle údajů výrobce lepší
vlastnosti. Upozorňuji však, ţe odklízení sněhu z komunikací a chodníků v celém zastavěném
území trvá v návaznosti na klimatické podmínky, ale i z ekonomických důvodů nějaký čas a je
prováděno postupně. Sníh je odklízen ke krajnicím a není moţné vynechávat podle přání
některých majitelů rodinných domků jejich vjezdy. Stejně tak nejde vyhrnovat sníh do kopce,
protoţe v tomto úseku se musí jezdit jedním směrem. Rovněţ není moţné na přání občanů
odhrnovat jednotlivé vjezdy.
A ještě tak jako kaţdoročně výzva pro občany, kteří jen z důvodu svého pohodlí parkují
na komunikaci. Buďte vstřícní a ohleduplní k lidem, kteří často v době nedělního nebo
svátečního klidu, pozdě večer a často i v noci, bez ohledu na zaslouţený odpočinek a volný
čas intenzivně pracují, aby se dalo bezpečně chodit a jezdit. Parkujte na svých pozemcích!!!
Zajistí se tak bezpečný průjezd traktoru s pluhem, nedojde k poškození aut a tím ke
zbytečným tahanicím, kdo co zavinil. Stojí to pak neúměrně více času, nervů i peněz. A kdyţ
nezbytně nutně musím zaručeně odcestovat brzy ráno a hrozí větší mnoţství sněhu,
nezaparkuji u svého domu, ale na parkovišti třeba u kulturního domu kde bez problému zajdu
do 20 minut z kaţdého místa v obci pěšky a zaručeně ráno odjedu.
Na závěr předem děkuji všem, kteří jsou vstřícní, parkují na svých pozemcích,
poslechnou a dobrovolně, i kdyţ nemusí, uklidí před svým domem chodník, část místní
komunikace nebo nedostatečně odklízenou křiţovatku.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Ochrana ţivotního prostředí
Uţ v minulém zpravodaji jsem upozorňoval, ve spojitosti se zahájením topné sezóny, na
moţné zhoršení kvality ovzduší. A o tom, ţe se po některé dny nedalo dýchat v listopadu ani u
nás v obci, jsme se přesvědčili všichni.
Vím, ţe všichni nemají finanční moţnosti na to, aby vyměnili staré neúčinné kotle nebo
topili plynem nebo dalšími ekologickými palivy. Vím také, ţe jsou mezery ve stávajících
zákonech, které neumoţňují důsledně postihnout nezodpovědné lidi i to, ţe někteří by neměli
na zaplacení pokut. Přesto si myslím, ţe při zodpovědnějším přístupu a větším zájmu o
zlepšení čistoty ovzduší v naší obci by nedocházelo k tak velkým problémům. Vţdyť jen
bezohledným pálením zahradních zbytků a listí, které někdy mokré doutná na zahradách i více
dní, někteří občané obtěţují sousedy a někdy zadusí i celou obec. Jen málo občanů
kompostuje, sbírá zeleň v rámci svozu odpadů nebo vyuţívá přistavení kontejneru na skládce
a odváţí tam zelený odpad. A proč? Protoţe je to pracné a nepohodlné a je jednodušší odpad
zapálit, bez ohledu na to, jak je poškozováno ţivotní prostředí nás všech. A proč se často
dusíme dýmem z některých domů i při spalování dřeva i uhlí? Zase je to o přístupu. Nesmí se
zapalovat odpadem, ve kterém jsou často i plasty, a dbát o to, abychom neudili mokrým
dřevem a uhlí spalovali s dostatečným přívodem vzduchu. A kdyţ uţ se topí uhlím nebo
dřevem, pak pro zachování čistšího vzduchu při předpovědi inverze nebo v neděli, kdy jsou
všichni doma a chtějí jít na procházky, se přepne na plyn. Je to sice o něco draţší, ale
nemusím celou neděli topit a volný den se dá lépe vyuţít k odpočinku. Myslím si, ţe větší
zodpovědnost jen dodrţením výše popsaných pravidel můţe vést k podstatnému zlepšení
čistoty ovzduší v naší obci. A věřím, ţe mi dáte za pravdu, ţe čistý vzduch je podstatnou
podmínkou pro zachování zdraví nás všech, zejména dětí, které jsou ohroţeny nejvíce. Nikdo
z nás by se nenapil vody z kaluţe, protoţe nemusí. Ale někdy by to bylo méně škodlivé neţ
dýchat zamořený vzduch, protoţe dýchat musím.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na
webových stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

Mistrovství hlučínska ve florbalu 2011
Ve středu dne 16. 11. se
uskutečnilo první mistrovství
hlučínska ve florbalu pro ţáky
základních škol (věková
kategorie 10-15 let). Přestoţe
šlo o první ročník tohoto
turnaje, vše bylo velmi dobře
připraveno a zorganizováno.
Na turnaj se přihlásilo celkem
osm týmů a to týmy z Bolatic,
Hlučína, Dolního Benešova,
Kobeřic,
Štěpánkovic
a
Bohuslavic. Turnaj byl tedy
dobře obsazen a všechny
školy dovezly to nejlepší, co
mají. Týmy byly rozděleny do
dvou
skupin,
ze kterých
postupovaly první dva týmy k dalším zápasům o medaile. V naší skupině jsme se utkali
s Dolním Benešovem, Bolaticemi (junioři) a Hlučínem. Naši školu a obec reprezentovali tito
hráči: Filip Kocur, Matěj Malchárek, Michal Freisler, Lukáš Freisler, Petr Štefek, Petr
Joško, Jakub Cyrus, Ondřej Mika, David Skroch a Lukáš Dominik.
V prvním zápase jsme se utkali s Dolním Benešovem. Zápas měl dobrou kvalitu a
tempo. Naši hoši přijeli na tento turnaj určitě pro medaili. Do prvního zápasu se vrhli s vervou
a snad i proto často zapomínali na obranné povinnosti. Na dobře sehrané hráče Dolního
Benešova jsme nestačili a zápas jsme po hrubých chybách v obraně prohráli 1:3.
Následoval nelehký zápas s Hlučínem. Tento zápas jsme odehráli mnohem
zodpovědněji, dobře jsme bránili, vytvářeli si dobré gólové příleţitosti a po tuhém boji jsme
vyhráli s čistým kontem 2:0.
Poslední zápas ve skupině byl pro nás rozhodující. Situace v tabulce se vyvíjela tak, ţe
jsme museli vyhrát. Naštěstí jsme měli hratelného soupeře Bolatice (junioři). Kluci předvedli
dobrý výkon, podruhé udrţeli čisté konto a zaslouţeně vyhráli 3:0. Ze skupiny jsme tedy
postoupili z druhého místa. První z naší skupiny postoupil Dolní Benešov, který v ani jednom
zápase nezaváhal. Z druhé skupiny postoupili z prvního místa Bolatice a ze druhého místa
Štěpánkovice.
V boji o postup do finále jsme se tedy utkali s Bolaticemi. Zápas to byl svým nasazením
a kvalitou hodný semifinálových bojů. Bolatice měli z řad publika silnou podporu, a proto to
naši kluci neměli vůbec jednoduché. Přesto se nám podařilo jako prvním vstřelit branku a
tento výsledek bránit téměř aţ do konce. Bohuţel v posledních minutách zápasu jsme obdrţeli
vyrovnávací gól a i přesto, ţe jsme měli další dobré šance, gól jsme jiţ nevstřelili. Zápas
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skončil nerozhodně. Muselo se tak rozhodnout v samostatných nájezdech. Zde jsme bohuţel
úspěšní nebyli a podlehli jsme Bolaticím celkově 1:2. Přestoţe finále bylo na dosah, kluci se
museli smířit s bojem o bronzovou medaili.
V tomto zápase jsme se setkali se Štěpánkovicemi a hned od počátku bylo jasné, ţe
zápas máme pod kontrolou. Kluci v tomto zápase hráli s klidem a uţívali si hru. Prakticky
svého soupeře nepustili do větších šancí a jasně ho přehráli. Kdyţ jsme vedli jiţ 4:0, kluci
polevili a Štěpánkovice sníţily, přesto zápas skončil výsledkem 5:2 pro nás.
Vítězný pohár si z prvního mistrovství hlučínska odvezl Dolní Benešov, který předvedl
skvělý výkon v celém turnaji. Trochu smolné druhé místo, i přes velkou podporu diváků a
velké nasazení hráčů, zůstalo „doma“ v Bolaticích. Třetí místo připadlo Bohuslavicím. Náš
Filip Kocur byl zaslouţeně oceněn cenou pro nejlepšího hráče turnaje.
Chtěl bych tímto poděkovat hráčům za předvedený výkon a také organizátorům za
skvěle připravenou akci. Příští rok se budeme těšit znovu na druhý ročník tohoto turnaje a
doufám, ţe zamíříme výše.
Mgr. Pavel Pinďák, učitel ZŠ

Tvoření školní druţiny
Dne 16. 11. 2011 se uskutečnilo v prostorách Obecního domu tvoření školní druţiny ve
spolupráci s místní knihovnou. Děti se naučily pracovat s FIMO hmotou, ze které vyráběly
vánoční ozdoby a šperky. Učily se zpracovávat tuto hmotu, míchat barvy a seznámili se tak
s moţnostmi, jak ji všestranně vyuţít. Děti tato činnost velmi zaujala a samy přicházely
s novými nápady. Dále jsme vyráběli anděly z vánočního balícího papíru a papírové řetězy,
které děti na závěr postříkaly barevným sprejem.
Ráda bych poděkovala za spolupráci paní Marii Mikové a také děkuji za umoţnění
tohoto tvoření v prostorách obecního domu panu starostovi ing. Kurtu Kociánovi.
Karin Herudková, vychovatelka šk. druţiny
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Váţení sportovní přátelé,
závěr roku je časem na zhodnocení činnosti a nejinak tomu bude i v krátké zprávě SK.
V jarních měsících bylo z prostředků obce doplněno dětské hřiště v areálu klubu a
brigádnickou činností vybudován nový plot na části ulice K Velkému dvoru. Brigádně se také
natřela část zábradlí okolo hřiště. Nejvíce času a práce však zabere údrţba hrací plochy a
okolních travnatých ploch, které se ve vegetačním období sečou i dvakrát týdně. K údrţbě
patří také jarní a podzimní hnojení a prořezání trávníku.
Vše je však směrováno ke sportu, který je hlavní činnosti klubu. V letošním roce jsme
měli druţstva miniţáků, ţáků, dorostenců a dvě muţstva muţů. Pravidelný chod klubu
zajišťuje okolo dvaceti lidí. Sportovní výsledky v letošním roce bohuţel nebyly takové, jaké
jsme si představovali. V jarní části se obě muţstva muţů zachraňovala v soutěţích na poslední
chvíli a ani podzimní výsledky nepřinesly změny k lepšímu. Útěchou mohou být vynikající
výsledky ţáků a dorostenců v první části sezony 2011/2012.
Kromě kopané funguje rekreačně také nohejbalový oddíl, který pořádá kaţdoroční
turnaj na Štěpána a ve vánočním období je pořádán také turnaj ve stolním tenisu. Vzhledem
k pokračujícím vysokým nákladům na splácení sekačky jsme stále nezačali s opravou
posezení. Neúspěšní jsme byli také při organizaci plesu, který jsme museli pro malý zájem
zrušit. Ani tyto dílčí neúspěchy nás neodrazují od činnosti, ani od plánů do budoucna.
Na závěr chceme poděkovat Obecnímu úřadu Bohuslavice za spolupráci, všem divákům
za podporu. Sponzorům, zejména firmám: Canis Prosper, KozakTour, Monos – Martin
Sněhota, Stavitelství VEHA – Vladimír Horáček za přízeň.
Všem občanům chceme také popřát pohodové proţití vánočních svátků a hodně zdraví a
štěstí v novém roce.
Vedení SK

Tabulky po podzimní části:
muţi „A“

muţi „B“

Rk. Tým

Záp + 0 -

Skóre Body (Prav)

1.

Bolatice

13

11 1 1 29: 11 34

( 16)

1.

Kobeřice "B"

13

9 2 2 34: 19 29

( 11)

2.

Slavkov

13

7 4 2 27: 11 25

( 4)

2.

Štěpánkovice "B" 13

9 1 3 45: 33 28

( 10)

3.

Mokré Lazce

13

7 4 2 22: 15 25

( 7)

3.

Komárov

13

9 1 3 33: 29 28

( 10)

4.

Heřmanice

13

7 3 3 37: 16 24

( 6)

4.

Sudice

13

9 0 4 40: 19 27

( 6)

5.

Štítina

13

6 3 4 19: 18 21

( 3)

5.

Pustá Polom "B"

13

7 2 4 37: 24 23

( 5)

6.

Bílovec

13

6 2 5 28: 19 20

( -1)

6.

Strahovice "B"

13

6 1 6 20: 28 19

( -2)

7.

Ludgeřovice

13

5 4 4 16: 16 19

( -2)

7.

Bělá

13

5 3 5 31: 26 18

( -3)

8.

Markvartovice 13

5 2 6 22: 24 17

( -1)

8.

Oldřišov "B"

13

5 2 6 27: 23 17

( -1)

9.

Kobeřice

13

4 4 5 15: 21 16

( -2)

9.

Velké Hoštice "B" 13

5 2 6 26: 28 17

( -4)

10. Velké Hoštice 13

4 3 6 14: 17 15

( -6)

10. Píšť "B"

13

3 6 4 28: 28 15

( -6)

11. Slavoj Bruntál 13

3 3 7 13: 20 12

( -6)

11. Dobroslavice

13

4 2 7 22: 30 14

( -7)

12. Bohuslavice

13

2 3 8 14: 25 9

(-12)

12. Budišovice

13

3 2 8 21: 35 11

( -7)

13. Krásné Pole

13

3 0 10 13: 34 9

(-12)

13. Bohuslavice "B"

13

3 0 10 21: 31 9

(-12)

14. Štěpánkovice

13

2 2 9 15: 37 8

(-13)

14. Háj ve Slezsku "B" 13

1 2 10 14: 46 5

(-13)

Rk. Tým

Záp + 0 -

Skóre Body (Prav)
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Hodnocení podzimní části sezony 2011/2012 v týmu dorostu
Podzimní
část
soutěţe můţeme hodnotit
za velmi úspěšnou, a to
hned z několika pohledů.
Velkým úspěchem je třetí
místo
v tabulce,
se
shodným počtem bodů jako
Bolatice, které přezimují na
druhém místě tabulky za
neporaţeným
vítězem
podzimní části sezóny,
jímţ je Meteor Strahovice.
Po horším startu, kdy jsme v prvním utkání prohráli se suverénem soutěţe, muţstvem
Strahovic a dvou remízách s muţstvy Kozmic a Bolatic, se naše muţstvo rozjelo k výborným
výsledkům a ve zbývajících osmi utkáních pouze 1x prohrálo. Poráţka přišla na domácím
hřišti s muţstvem Moravice, a to nejtěsnějším rozdílem 1 : 2. Navíc v tomto utkání jsme byli
lepším muţstvem a poráţka byla hodně smolná.
Ještě více neţ umístění a výsledky nás těší výkony jednotlivých hráčů a herní projev
celého muţstva, který měl s přibývajícími zápasy stoupající úroveň. Všichni hráči se dokázali
zlepšovat, a to je velkým příslibem pro bohuslavický fotbal. Prvořadým úkolem
mládeţnických muţstev je vychovat hráče pro kategorii dospělých a dokázat udrţet
v Bohuslavicích fotbal na vysoké úrovni s vlastními odchovanci.
Další velké pozitivum je, ţe jiţ v této odehrané soutěţi chodili naši hráči vypomáhat
„B“ muţstvu dospělých a můţou pozvolna zvládat sloţitý přechod z dorostu do kategorie
dospělých. Další velkou perspektivou pro bohuslavický fotbal je, ţe se s naším muţstvem
dorostu jiţ připravují talentování ţáci a postupně dostávají příleţitost v mistrovských
utkáních. Stabilním hráčem dorostu je Vašek Mička, který má veliké předpoklady stát se
jednou kvalitním hráčem. Příleţitosti dostávají také další hráči Filip Kocur a Ondřej Mika.
Vítězslav Benek a Jan Janoš - nastupují pravidelně za MSA D. Benešov a jsou velkým
příslibem do budoucna.
Do zimní přípravy chceme postupně zapracovat také další hráče z muţstva ţáků, kteří
po jarní části sezóny budou přeřazení do kategorie dorostu. Je lépe přechod zvládat pozvolně,
abychom některé z nich neztratili pro fotbal. Velkou radost máme z toho, ţe jiţ nemusíme
řešit existenční problémy, jestli se vůbec sejdeme v počtu jedenácti hráčů, jako to bylo
v minulém a předminulém roce. Pro fotbal jsme také získali dva hráče z Dolního Benešova Davida Tileczka a Davida Bilíka, kteří od kategorie mini ţáků jiţ fotbal nehráli. Máme velkou
radost, ţe oba udělali velké pokroky a jsou platnými hráči širšího kádru. V kádru máme ještě
jednoho hráče z Dolního Benešova, a to Pavla Faiku, který za Dolní Benešov hrát nechtěl.
Bylo by škoda, kdyby s fotbalem skončil, protoţe má fotbalovou kvalitu a okamţitě si získal
místo v základní sestavě. Velmi pozitivní je, ţe máme perspektivní muţstvo a po jarní sezóně
odejdou pouze dva hráči, a to Vojta Benek a Lukáš Halfar.
Naše muţstvo má veliký potenciál a můţe se hodně zlepšovat.
Josef Kocur – trenér
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Dorost
Rk. Tým

Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Strahovice

11 11 0 0 91: 8

2. Bolatice

11 7 2 2 44: 21 23

( 8)

3. Bohuslavice

11 7 2 2 32: 18 23

( 5)

4. Malé Hoštice

11 7 1 3 42: 24 22

( 7)

5. Hněvošice

11 6 1 4 38: 13 19

( 1)

6. Moravice

11 6 1 4 36: 29 19

33

( 15)

Ţáci
Rk. Tým

Záp + 0 -

Skóre Body (Prav)

1. Bohuslavice

6

6 0 0 33: 3

18

( 9)

2. Hať

6

5 0 1 32: 7

15

( 6)

3. Štěpánkovice

6

4 0 2 17: 6

12

( 6)

4. Šilheřovice

6

3 0 3 22: 22 9

( 0)

( 4)

5. Darkovice

6

1 0 5 4: 17

3

( -3)

7. Háj ve Slezsku 11 5 1 5 46: 41 16

( 1)

6. Píšť

6

1 0 5 4: 27

3

( -9)

8. Komárov

11 4 0 7 23: 38 12

( -3)

7. Vřesina

6

1 0 5 6: 36

3

( -9)

9. Kozmice

11 3 2 6 26: 31 11

( -7)

10. Raduň

11 3 0 8 14: 39 9

( -9)

11. Otice

11 1 1 9 12: 59 4

(-14)

12. Služovice

11 0 1 10 12: 95 1

(-14)

Brazilské šachy s Tadeášem Krieblem
V právě skončeném Mistrovství světa mládeţe v šachu mládeţe,
v brazilském Caldas Novas, obsadil v konkurenci sto čtyř hráčů
v kategorii chlapců do 16 let bohuslavický občan Tadeáš Kriebel dvacáté
první místo na světě. Blahopřejeme k výsledku a určitě se můţeme těšit
v příštím čísle Zpravodaje na Tadeášovy záţitky z druhé strany
zeměkoule.
Leo Vitásek
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Náboţenský ţivot (44.)
Jedním z nejoblíbenějších jmen pro narozená děvčátka je v naší zemi jiţ po mnoho
generací jméno Lucie. Velmi početné je i mezi děvčaty v naší obci. Odkud se jméno vzalo a
co znamená, to si povíme v následujícím vyprávění.
Lucie se narodila kolem roku 286 v Syrakusách na Sicílii. Kdyţ vyrostla v krásnou
mladou dívku, chtěla ji matka provdat za mladíka z váţené pohanské rodiny. Jenţe Lucie
nechtěla o vdávání ani slyšet. Byla totiţ tajnou křesťankou a jiţ jako dítě sloţila slib věčné
čistoty. O tomto rozhodnutí však nikomu neřekla. Lucii se podařilo zásnuby oddálit. Stále se
modlila k Bohu, aby ji uchránil před porušením slibu. A Bůh ji vyslyšel. Kdyţ onemocněla její
matka váţnou nemocí, prosila Lucie matku, aby se vydala ke hrobu sv. Agáty v Katánii.
Matka jí vyhověla a po návratu se skutečně uzdravila. Kdyţ se jí matka ptala, jaké jí má splnit
přání za uzdravení, Lucie si přála, aby ji nenutila porušit slib čistoty. A matka jí vyhověla a jiţ
ji ke sňatku nenutila. Toto rozhodnutí však urazilo pohanského ţenicha a uraţen ve své pýše
udal mladou křesťanku u místodrţícího císaře Diokleciána, velkého pronásledovatele
křesťanů. Lucie zůstala ve svém rozhodnutí neoblomná a místodrţící si pro ni vymyslel
zvláště těţký trest. Lucie měla být dána do nevěstince a tam nabízet své sluţby. Spoutaná
dívka měla být převezena městem k posměchu obyvatel na vozíku taţeném voly. Zapřaţený
potah však vozíkem nepohnul. Jali se tedy vozíku vojáci, ale ani jim se nepodařilo vozíkem
pohnout. Rozzuřený místodrţící dal dívku polévat rozpáleným olejem, ale Lucie zůstala
nezraněna. Takovouto mocnou boţí ochranu jiţ místodrţící nevydrţel a dal Lucii na místě
setnout hlavu. Stalo se tak pravděpodobně v roce 304, tedy ve věku jejich 18 let. Pohřbena
byla v katakombách v Syrakusách.
Úcta k této mučednici byla velká od její smrti a je jako mučednice stále uctívána po
celém světě. Její ţivotní příběh i legendy, které opřádají její ţivot, se staly inspirací pro mnohá
díla velkých světových umělců všech směrů. Tak po celém světě je třeba známa píseň Santa
Lucia, kterou mají ve svém repertoáru významní světoví zpěváci, našeho K. Gotta nevyjímaje.
Svatá Lucie (jméno znamená „Plná světel“) se stala patronkou především nevidomých. Ale
mnoho jiných si ji zvolilo za svou patronku. Jsou to např. sedláci, skláři, sedláři, krejčí,
švadleny, tkalci, notáři, písaři a mnoho jiných. Se svátkem sv. Lucie je spojeno mnoho
lidových zvyků, pranostik a pořekadel. U nás nejznámější je: „Lucie noci upije, ale dne
nepřidá“. Zvláště oblíbená byla její postava u malířů. Znázorňovali ji jako pannu v dlouhém
bílém šatě, střídavě mívá u sebe dvojitý kříţ, knihu, palmu, svítilnu, pochodeň, meč nebo dýku
anebo na tácku dvě oči.
Ţivot mladé světice, která jej poloţila jako oběť za čistotu, nám dává téma k zamyšlení
zvláště v tuto adventní dobu, kdy bychom se měli všichni nad svým ţivotem hlouběji
zamyslet.
Všem Luciím, Luckám a Lucinkám přejí k jejich svátku všechno dobré.
Leo Dominik, kronikář obce
INZERCE:
Prodám dětský kočárek po jednom dítěti. Více informací na tel. č. 732 125 262
Pronajmu jednopokojový byt v Penzionu u kostela. Bližší informace na tel č. 602 753 836
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Adventní věnec, jeho smysl, historie
Snad
v kaţdé
domácnosti se kaţdoročně na
začátku adventní doby objeví
na stole adventní věnec. Jaká je
historie tohoto krásného zvyku,
jakou
symboliku
v sobě
adventní věnec nese? Určitě
Vás někdy napadly tyto otázky
a tak si pojďme alespoň
v krátkosti něco o něm
povědět.
Věnce ze zelených
rostlin, stejně jako svíčky, byly
zřejmě symbolicky pouţívány
v Evropě jiţ před příchodem
křesťanství. Podle některých
teorií byl i v předkřesťanské době symbolicky vyuţíván věnec v té podobě, kterou má dnes věnec
adventní, a křesťanstvím byl přímo převzat někdy okolo šestnáctého století. Podle jiných teorií byla
tradice adventního věnce zaloţena aţ v století devatenáctém a to v Hamburku německým
protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem (1808-1881). Ten se mimo jiné zabýval
městskou misií a zaloţil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční době kaţdodenně ptaly, kdy uţ
budou Vánoce. Proto v roce 1839 vyrobil ze starého dřevěného kola předchůdce dnešních adventních
věnců, na kterém umístil 19 malých červených svíček a 4 bílé svíce. Kaţdý den se zapalovala jedna
svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá
jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami a stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk
se šířil pak jiţ velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři
svíce. Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu země a pak uţ se tento
zvyk šířil i do zemí sousedních.
Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo navazuje na ţidovskou tradici starou 2000 let na slavení svátků světel zvaných Chanuka. Na ţidovských chanukových svícnech se rozsvěcuje
postupně osm světel. Některé zdroje ale odkazují i na starý germánský zvyk, kdy byl uprostřed zimy
zapalován oheň v zeleném kruhu, který byl symbolem slunce. Postupné zapálení svíček na adventním
věnci je výrazem rostoucího touţebného očekávání narození Jeţíše Krista, který je v křesťanské víře
Spasitelem. Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříţe a ve vztahu ke čtyřem
světovým stranám jako jeho poţehnání na kaţdou světovou stranu. Čtyři svíčky symbolizují čtyři
týdny, jeţ předcházejí Vánocům. Jejich světlo Krista, který je světlem světa ozařující plamenem lásky
kaţdého člověka.
Kruhový věnec představuje Boţí věčnost a jednotu (lze také chápat jako jednotu trojjediného
Boha), vzkříšení a věčný ţivot. Stálezelené rostliny jsou symbolem ţivota jako takového,
nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti. Z předkřesťanských dob připomíná adventní věnec
dva zvyky. V zimním období nosili lidé do svých příbytků čerstvé zelené větve a tím poskytovali
příjemné bydlení dobrým duchům. Holé věnce ze slámy odháněly zlé duchy a tím zajišťovaly
poţehnání. Existuje více variant adventního věnce, zřejmě nejpouţívanější obdobou klasického vzoru
je adventní věnec zahrnující pátou bílou svíčku ve středu věnce jako symbol Panny Marie, Vánoc
nebo často také jako symbol samotného Jeţíše Krista. Někdy bývá tato pátá svíčka nazývána jako
"Kristova svíčka." Ta můţe být zapálena na Štědrý den a Boţí hod vánoční.
(pokračování na další straně)
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Kaţdá ze čtyř svíček na adventním věnci má své jméno. Na první neděli adventní, je
rozsvícena první svíce. Tato svíce se obvykle nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, kteří
předpověděli narození Jeţíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání. Na druhou neděli
adventní, je zapálena druhá svíce. Tato svíčka obvykle reprezentuje lásku. Některé tradice ji označují
jako svíčku „betlémskou“, která symbolizuje Kristovy jesle. Na třetí adventní neděli bychom měli
zapálit svíci růţovou nebo růţově svítící. Tato růţová svíčka se obvykle nazývá „pastýřská“ a
představuje radost. Čtvrtá, poslední svíčka, kterou rozsvěcíme na čtvrtou neděli adventní, je nazývána
„andělská“ a představuje mír a pokoj.
V katolické církvi jsou nejoblíbenější barvy adventních svíček fialová a růţová. Historicky je
podle křesťanské liturgie hlavní barva adventu fialová. Je to barva důstojnosti, pokání a půstu, stejně
jako barva přivítání příchodu Krále. Fialová je také barvou utrpení během postní doby a
velikonočního týdne. Je poukazováno na významnou souvislost mezi narozením Jeţíše a jeho smrtí.
Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu
prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují ţivot. Jako ozdoba se pouţívají také jablíčka, od
času ráje jsou plody ţivota - kulaté jako věnec sám a dobré jako Boţí přízeň.
A tak ať uţ máte doma na stole adventní věnec z jehličí či jiného materiálu, ozdobený
přírodními či umělými ozdobami, jeho symbolika zůstává stále stejná.
Texty byly čerpány z portálu http://cs.wikipedia.org/ a portálu www.vira.cz.

Eva Ilková, redaktorka

ADVENT
Poselství adventu lze shrnout do několika slov: Přijde, přišel, přichází - Bůh, který nás miluje.

PŘIJDE
Spasitel a zachránce lidí, Ježíš Kristus, se
na konci časů definitivně zjeví „ke spáse
těm, kdo ho očekávají“ (Žid 9,28).
Očekávání budoucnosti pro nás tedy nemusí
být zdrojem strachu a úzkosti, ani kdyby nás
potkaly sebetěžší okamžiky. Vždyť: „naše
budoucnost je v Božích rukou!“ ( Žl 31,6).

PŘIŠEL
Kristus na svět již přišel. Sdílel náš život a
zvěstoval, že člověk může být zrozen k
naplněnému životu bez konce. Smrtí na kříži
a zmrtvýchvstáním nám k němu otevřel cestu. „On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým,
abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9).

PŘICHÁZÍ
Kristus přichází i do našich životů. Můžeme se s ním setkávat již nyní. Skrze víru, modlitbu,
četbu Bible, život ve společenství církve a skrze svátosti. Můžeme od něj čerpat inspiraci a sílu
pro náš život. V každém člověku mu navíc můžeme i sloužit (srv. Mt 25,40n). „Já jsem s vámi
po všechny dny...“ (Mt 28,20).
Klidné prožití doby adventní a požehnané Vánoce přeje a vyprošuje
P. Kazimír Buba, farář
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Kouzlo a vůně perníku 2011
První adventní víkend se v sále kulturního domu uskutečnil jiţ 5. ročník výstavy Kouzlo a
vůně perníku, tentokrát na téma Z Bohuslavic aţ do Betléma. A tak se uprostřed sálu pod velkým
vánočním stromem skvěly perníkové betlémy a další voňavé skvosty s výše uvedenou tématikou.
Zájem o tuto výstavu je kaţdoročně větší, coţ dokázalo i mnoţství návštěvníků, kteří letos zavítali na
tuto výstavu. Asi největší podíl na celé výstavě patří všem pekařkám a pekařům, kteří přispěli svým
perníkovým výtvorem a v podstatě tak svýma šikovnýma rukama tuto výstavu vytvořili. Jako kaţdý
rok, i letos si v banketní místnosti připravily maminky pro děti, ale nejenom pro ně, adventní
dílničku, kde si děti mohly vytvořit vánoční ozdoby nebo napsat dopis Jeţíškovi. Všechny
návštěvníky zaujal také stánek včelařů, kde si kromě nabídky medu a medoviny mohli děti i dospělí
vlastnoručně vyrobit svíčku ze včelího vosku či nazdobit perníček. Ve stáncích byla pak připravena
kromě občerstvení i bohatá nabídka řemeslných výrobků. A tak poděkování patří všem, kteří se
podíleli na této výstavě a samozřejmě i všem, kteří poslední listopadový víkend tuto výstavu
navštívili a přispěli do kasičky, jejíţ výtěţek 5025,- Kč a 1 Eur bude věnován na konto Adventních
koncertů v České televizi.
Letošní výstava Kouzlo a vůně perníku opět nezklamala a všichni hosté se jiţ teď těší na její
pokračování v příštím roce.
Eva Ilková, redaktorka

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích přeje všem občanům šťastné a veselé proţití
vánočních svátků, hodně dárků pod stromečkem a do nadcházejícího roku 2012 hodně osobních i
pracovních úspěchů a rodinné pohody. Zároveň děkujeme všem občanům za podporu a účast na
akcích v roce 2011 a těšíme se na vás opět v roce příštím, tedy v roce 2012.
V rámci oslav konce roku nabádáme všechny občany k ostraţitosti při zacházení s otevřeným
ohněm.
výbor SDH

www.udvoubobuli.cz
Navštivte naše stránky,
pokud nemáte internet, zavolejte na

tel: 734 400 075 - Vinotéka U dvou bobulí.
Přijďte si vybrat kvalitní přívlastková vína.
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Společenská kronika – naši jubilanti v prosinci 2011
Kocur Karel
Štefek Heribert
Zajíček Antonín
Zlotá Marie
Birtek Hubert
Homola Jiří
Dominiková Eva
Kociánová Adéla
Blokšová Maria
Koslowský Leo
Buhlová Rosemarie
Heisigová Anna
Miketa Josef
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa:
Internetové stránky obce:
Webová stránka školy:
E-mail:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
www.zsbohuslavice.cz
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu
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Vánoční blázen – pohádka nejenom pro děti
Na stopě za hvězdou
V jedné zemi na Východě ţil
před dvěma tisíci lety mladý blázen.
Jako kaţdý blázen snil i on o tom, ţe se
jednou stane moudrým. Miloval
hvězdy. Nikdy jej neunavilo pozorovat
je a při tom ţasnout nad nekonečností
nebe. A tak se stalo, ţe jedné noci
neobjevili novou hvězdu jen králové
Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i tento
blázen.
"Ta nová hvězda je jasnější neţ
ostatní", myslel si. "To bude královská
hvězda - narodil se nový vladař! Chci
mu nabídnout své sluţby. Vţdyť
jestliţe je to král, bude určitě
potřebovat také nějakého blázna.
Vydám se na cestu a budu jej hledat.
Hvězda
mě
povede."
Dlouho
přemýšlel, co by novému králi mohl
přinést darem. Avšak kromě své bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co by mu
mohl darovat. A tak se z domova vydal na cestu - bláznovskou kapuci na hlavě, zvonkohru v jedné a
květinu ve druhé ruce.
První noc jej hvězda přivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítě, které bylo chromé.
Plakalo, protoţe si nemohlo hrát s ostatními dětmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji
bláznovskou kapuci. Potřebuje ji více, neţ nějaký král." Dítě si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu
a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.
Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítě, které bylo slepé. Plakalo,
protoţe si nemohlo hrát s ostatními dětmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji
zvonkohru. Potřebuje ji více, neţ nějaký král." Dítě zvonkohru nadšeně rozeznělo a šťastně se
rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.
Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. Tam nalezl dítě, které bylo hluché. Plakalo, protoţe si
nemohlo hrát s ostatními dětmi. "Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji květinu. Potřebuje
ji více, neţ nějaký král." Dítě si květinu s úţasem prohlíţelo a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To
bláznovi místo poděkování bohatě stačilo. "Teď uţ mi nezůstalo nic, co bych mohl králi darovat.
Bude asi lepší, kdyţ se vrátím", pomyslel si blázen. Avšak kdyţ vzhlédl k obloze, hvězda stála na
jednom místě a smála se na něj jasněji neţ kdykoli předtím.
A v tom uviděl cestu k nějaké stáji uprostřed polí. Před stájí potkal tři krále a zástup pastýřů. I
oni hledali nového krále. Ten leţel v jeslích - malé, bezbranné, chudé dítě. Maria, která zrovna chtěla
na slámu prostřít čisté plínky, se bezradně rozhlíţela a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě
poloţila. Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli plné ruce darů. Tři králové přinášeli zlato,
kadilo a myrhu, pastýři pak vlnu, mléko a chléb. Jen blázen zde stál s prázdnýma rukama. Maria, plná
důvěry, poloţila tedy dítě do jeho náruče. Tak našel Krále, kterému chtěl v budoucnu slouţit. A také
věděl, ţe svoji bláznovskou kapuci, zvonkohru i květinu rozdal dětem, aby měl místo pro Dítě, které
mu nyní se svým úsměvem darovalo moudrost, po níţ touţil.
Text byl použit z knihy Vánoce - soubor různých textů, omalovánka z portálu www.vira.cz
Eva Ilková, redaktorka

Stránka 20 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 228

prosinec 2011

