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Vážení občané,
opět se přiblížil konec roku a s tím je mimo jiné spojené i bilancování. Přehled o tom, co se podařilo
realizovat v letošním roce, byl uveden v našich novinách v měsíci srpnu. Z tohoto přehledu je třeba
se vrátit k jednomu bodu, který je velmi důležitý pro další rozvoj, tj. ke schválenému územnímu plánu. Byl zpracován podle nové metodiky, odpovídá všem novým legislativním požadavkům a měl by
na delší dobu určovat další směrování obce. Je pravdou, že z důvodu velkého záboru zemědělského
půdního fondu nebylo vyhověno všem požadavkům na budoucí výstavbu rodinných domů. K tomuto
problému se určitě vrátíme v dalším období a případnou změnou se všechny požadavky budou řešit
najednou. Územní plán je v tištěné formě k dispozici na obecním úřadu.
Dalším mezníkem pro možnou realizaci dalších projektů je to, že Okresní soud v Olomouci rozhodl
v náš prospěch v letitém sporu o rozsáhlý majetek bývalého lesního družstva. Potvrdil tak rozhodnutí
nejvyššího soudu. Pravdou je to, že protistrana má možnost se odvolat ke krajskému soudu a vlastní
předání tohoto majetku se může ještě o nějakou dobu posunout. V této souvislosti je nutno konstatovat, že se vyplatila doslova „mravenčí práce“ spojená s vyhledáváním potřebných dokladů a cílevědomá práce našeho právního zástupce. Předání majetku nám určitě pomůže ke stabilitě našeho
rozpočtu, který se vlivem současné krize dostává na úroveň roku 2007. V současné době se pracuje
na následujících projektech:  rekonstrukce náměstí Bouzov  osvětlení hradu a rekonstrukce komunikací spojených s přístupem ke hradu  vybudování sportovního areálu v Bouzově pod parkovištěm. Tyto projekty souvisí s rozvojem cestovního ruchu v Bouzově. Je předpoklad, že Olomoucký
kraj vyčlení potřebné prostředky. Zatím je vše ve stadiu projednávání v regionální radě a konečné
rozhodnutí očekáváme začátkem příštího roku. Dalším projektem, který se připravuje, je rekonstrukce kulturního domu v Podolí a vybudování přírodního koupaliště. Jedná se o ojedinělý projekt, který
dává možnost využití budovy po dobu prakticky celého roku. Přírodní koupaliště s přírodním čištěním vody jsou realizována především v Rakousku a Německu. U nás již fungují také a s jejich provozováním jsou velmi dobré zkušenosti. V současné době se také řeší projekt úpravny vody v Bouzově
a rozšíření kapacity stávajícího rezervoáru. Souběžně s tím budou vybudovány další dva nové vrty.
Velká investice, kterou obec čeká, je příprava a realizace čističky odpadních vod. Je třeba si uvědomit, že do současné doby byly řešeny pouze obce nad 2 000 obyvatel. Je pravdou, že byly i výjimky
pod touto hranicí, ale jednalo se pouze o obce, kde jsou např. pásma ochrany vodních zdrojů nebo
ležící v chráněné oblasti. Jednoznačně nepůjde odkanalizovat všechny naše místní části vzhledem
k velkým nákladům našeho rozsáhlého území. Na případnou žádost je třeba územní rozhodnutí a na
podkladech se začne pracovat v příštím roce.
Projektem, který se v současné době dokončuje, je úprava Blažovského potoka. Je to velice zajímavý projekt, který řeší na toku několik rybníků a tůněk včetně úpravy celého koryta. Nesmí se
zapomenout také na drobné úpravy a rekonstrukce majetku obce. Jedná se především o opravy dalších kapliček, případně výstavbu dalších dětských hřišť a budov, které slouží jako zázemí pro volnočasové aktivity. Samostatnou kapitolou jsou místní komunikace. Většina z nich je ve špatném stavu.
Bohužel zatím nebyl vyhlášen žádný dotační titul zaměřený na tuto problematiku. Je nutné si uvědomit, že realizace veškerých projektů je podmíněna spoluúčastí obecních prostředků. Při velkých
investicích se jedná o velké prostředky a moc si všichni určitě přejeme, aby se co nejrychleji vyřešil
spor o lesní majetek. Tento majetek bude generovat zisk, který použijeme na další rozvoj obce. Výše uvedená opatření jsou jakýmsi přehledem o možném okruhu projektů.
Konkrétní seznam bude odsouhlasovat postupně zastupitelstvo obce a určí, kterým
směrem se obec bude ubírat.
Závěrem mi dovolte Vás všechny pozvat na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor našeho muzea historie obce a řemesel, které se uskuteční dne 18. 12.
2010 v 10 hod. Sraz zájemců bude v radničním sále.
Na úplný závěr Vám přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody
do roku 2011.
Ing. Zdeněk Foltýn, starosta

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Do konce roku, tj. do 29. prosince
2010 je třeba v pokladně OÚ uhradit !!
-

vyúčtování vodného a zálohu na IV.
čtvrtletí 2010 (Bouzov a Olešnice)
stočné za rok 2010
zálohy na topení a nedoplatky vyúčtování za minulé roky (Bouzov)
poplatek za odvoz odpadů
nájemné

Pondělí 20. prosince 2010
7 – 17 hod.
Úterý
21. prosince 2010
7 – 15 hod.
Středa 22. prosince 2010
7 – 17 hod.
Čtvrtek 23. prosince 2010
ZAVŘENO
Pondělí 27. prosince 2010
7 – 17 hod.
Úterý
28. prosince 2010
7 – 15 hod.
Středa 29. prosince 2010
7 – 17 hod.
Čtvrtek 30. prosince 2010
7 – 15 hod.
Pátek
31. prosince 2010
ZAVŘENO
POKLADNA OBECNÍHO ÚŘADU BUDE OTEVŘENA DO STŘEDY 29. PROSINCE 2010.

ORDINACE LÉKAŘŮ KONCEM ROKU

Odečty tepla

MUDr. Stanislava Putíková – zubní lékařka
23. – 31. 12. 2010 NEBUDE ORDINOVAT
MUDr. Jaroslav Čampiš – praktický lékař
Čtvrtek 23. 12. 2010
8,00 – 10,00
Pondělí 27. 12. 2010
8,00 – 10,00
Bouzov
		
10,30 – 12,00
Bílá Lhota
Úterý
28. 12. 2010
8,00 – 10,00
Luká
		
11,00 – 12,00
Hvozd
Středa
29. 12. 2010
10,00 – 12,00
Bouzov
Čtvrtek 30. 12. 2010
8,00 – 10,00
Luká
Pátek
31. 12. 2010
N E O R DI N U J E

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
V sobotu 20. listopadu proběhl v naší obci
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Na všech letácích jsme Vás upozorňovali, abyste odpady vozili na sběrná místa
pouze v době, kdy je přistavená souprava.
Opět byly odpady na sběrných místech navozeny dopředu a xxxxxxxxx je rozbíjeli
a přehrabovali. Tím může dojít k rozlití barev, olejů, provozních kapalin a podobně.
Znovu Vás proto žádáme, vozte odpady na sběrná místa pouze v době, kdy
je přistavená souprava. Přesný čas Vám
vždy předem oznámíme.

Dne 27. a 28. prosince
2010 budou zaměstnanci
obce provádět odečty spotřeby tepla. Žádáme odběratele tepla, kteří nebudou
v uvedenou dobu doma,
aby stav měřidla nahlásili
do 30. prosince 2010 na OÚ
v Bouzově.

ODVOZ PLASTŮ 2011
9. února 2011

27. července 2011

23. března 2011

7. září 2011

4. května 2011

19. října 2011

15. června 2011

30. listopadu 2011

ODVOZ POPELNIC 2011
6. ledna 2011

7. července 2011

20. ledna 2011

21. července 2011

3. února 2011

4. srpna 2011

Žádost o zapůjčení fotografií
a dokumentů o zemědělství na
Bouzovsku

17. února 2011

18. srpna 2011

3. března 2011

1. září 2011

17. března 2011

15. září 2011

Prosíme občany, kteří mají fotografie, památné dokumenty, případně předměty či
pracovní nástroje z dob soukromého hospodaření, zakládání JZD a činnosti v nich, aby
je laskavě nabídli k zapůjčení nebo ke zhotovení kopií pro dokumentaci o zemědělství
na Bouzovsku v nově otevřeném muzeu ve
dvoře obecního úřadu v Bouzově.
Všem ochotným majitelům dokumentů
předem děkuji.
Ing. Karel Zatloukal

31. března 2011

29. září 2011

14. dubna 2011

13. října 2011

28. dubna 2011

27. října 2011

12. května 2011

10. listopadu 2011

26. května 2011

24. listopadu 2011

9. června 2011

8. prosince 2011

23. června 2011

22. prosince 2011

Poděkování

Poděkování
Děkuji přátelům a známým, kteří svou
účastí na pohřbu přišli doprovodit mého
manžela

pana Aloise Heinricha
na jeho poslední cestě. Děkuji za projevy
upřímné soustrasti i za množství květinových darů.
Chtěla bych také poděkovat duchovním otcům Metodějovi a Norbertovi, zpěvákům,
hasičům i všem, kteří nám, v tuto pro nás
těžkou chvíli, podali pomocnou ruku.
Za celou rodinu děkuje manželka Jana

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem spoluobčanům a hasičům z Jeřmaně a Bouzova za účast na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým tatínkem a dědečkem

panem Jaroslavem Kubou.

							
Rodina Kubova

Něco málo o Loštickém betlému
Být v dobré společnosti je pro účastníky vždycky poctou. Proto i mně bylo ctí, když mi pan
Jaroslav Beneš, loštický řezbář, otec svého rozrůstajícího se nevšedního letitého díla, nabídl zvěčnit se v kousku lipového dřeva. Nebudu zastírat, že se známe už nějakých dvacet let,
tudíž, že jsme kamarádi, to ale není podstatné. Docela mě ta myšlenka rozhodila, přemýšlel
jsem o tom, zda-li to není rouhání, stát se zaživa figurkou v betlému. Je nás tam žijících ale
dosti, tak jsem klidný. V betlému je již zatím více jak 150 figurek a desítky oveček, psů, koček,
ptáčků či andělů. Doufám jen, že nebudu dělat ostudu té devíticentimetrové figurce z lipového dřeva, co mě asi s jistotou přežije, co tu po mně zůstane, jako malý trojrozměrný důkaz, že
jsem tu žil. Tento betlém asi opravu nemá obdoby a stojí za zhlédnutí. A to nejen kvůli mně.
								
Váš Michal Mayer

Z DĚJIN

BOUZOVSKÉHO

19. Zdeněk Kostka z Postupic
V předcházející části jsme
opustili rod Kostků ve chvíli, kdy byl v ležení nedaleko
Hradce Králové zabit válečník a diplomat Vilém Kostka z Postupic. Z jeho
pěti potomků,
čtyř synů a jedné dcery, nás budou zajímat dva, kteří měli
přímý vztah k Bouzovu – bratři Zdeněk a Albrecht.
Zdeněk Kostka, v pořadí již třetí Zdeněk,
se narodil kolem roku 1425 s největší pravděpodobností v Komorním Hrádku na Benešovsku, na panství, které jeho otec Vilém
v těch letech získal od jedné místní bohaté
vdovy. Do Hrádku se pak s celou rodinou ze
své rodové vsi Postupic přestěhoval.
O Zdeňkově mládí se mnoho zpráv nedochovalo. Po smrti otce stál několik let ve
stínu svého staršího bratra Bohuše, který
byl hejtmanem chrudimského landfrýdu
(kraje). K jeho majetkům patřil Komorní Hrádek, k němuž později přikoupil nedaleký

HRADU

hrad Stará Dubá v Posázaví. Bohuš zemřel
poměrně brzy a nečekaně v roce 1449. A ve
stejné době se již postupně začal prosazovat
ve vrcholné politice samotný Zdeněk Kostka, který byl po Bohuši druhým nejstarším
synem Viléma Kostky a stal se proto hlavou
celého rodu.
Rok předtím vznikla, jak jsme si již říkali
u Jiřího z Poděbrad, tzv. Poděbradská jednota, svazek východočeských landfrýdů, v jehož čele stál pozdější král Jiří. A právě s tímto
svazkem a zejména se samotným Jiřím úzce
spojil Zdeněk Kostka celý svůj další život. Je
vhodné také připomenout, že Zdeněk Kostka
nepřestal být až do své smrti přesvědčeným
kališníkem, což mu mezi českou katolickou
šlechtou a v církevních kruzích nadělalo řadu
nepřátel.
Připomeňme si alespoň nejvýznamnější
okamžiky jeho poměrně krátkého (zemřel
v roce 1468), ale na události velmi bohatého
života.
Na politickou scénu vstoupil Zdeněk Kostka tím, že se po zemřelém bratru Bohuši stal
hejtmanem chrudimského landfrýdu. Ve
stejné době zároveň zahájil i svou dráhu vojenskou. V čele chrudimského vojska vytáhl

proti tehdy v celé zemi známému loupeživému rytíři, nájemnému válečníkovi a nepříteli
Jiřího z Poděbrad Janu Koldovi ze Žampachu
a toto své první tažení zakončil vítězstvím.
O pár let později oblehl Jiří z Poděbrad některá Koldova panství, např. Náchod, a samotný
Jan Kolda, který v té době často bojoval ve
službách polských šlechticů, byl pak za trest
zbaven všech svých hradů a žádné nové již
v Čechách nesměl kupovat.
Po roce 1450 se podstatně změnily také
majetkové poměry Zdeňka Kostky, který se
stal jedním z nejbohatších východočeských
pánů. K litomyšlskému panství, které získal
již jeho otec a na kterém Zdeněk často pobýval, tehdy získal i městečko Lanškroun s panstvím a nedaleký hrad Lanšperk s okolím,
které byly až do husitských válek majetkem
litomyšlského biskupství. I tímto krokem si
Zdeněk znepřátelil katolickou církev. Svůj
majetek v této části východních Čech pak ještě rozšířil o městečko Jablonné nad Orlicí.
Další, nejvýznamnější období života Zdeňka Kostky je spojeno s nástupem Jiřího z Poděbrad na český trůn. Zpočátku pro Zdeňka
sice zůstala nejvyšší místa v českém království uzavřena, neboť jako příslušník nižší
šlechty je nemohl zastávat, ovšem král, jeho
blízký přítel, ho jmenoval do postů jiných,
neméně významných. K nim patřila především funkce nejvyššího mincmistra v zemi,
což znamenalo, že pod něho spadala všechna horní města, tzn. města, v nichž se těžily
drahé kovy, a kontrola veškeré této těžby. Jen
pro zajímavost uveďme, že v této funkci byl
mimo jiné nucen sáhnout k opatření, které
je velmi aktuální v současné době: ke snížení
platů hutníků a dalších zaměstnanců kutnohorské mincovny.
Zdeněk Kostka se králi Jiřímu osvědčil
i jako schopný diplomat. Král ho mimo jiné
pověřoval jednáním o svatbě své dvanáctile-

té dcery Kateřiny s uherským
králem Matyášem a Zdeněk
pak byl také členem průvodu, který vezl princeznu
Kateřinu ke svatebnímu
obřadu do Trenčína.
V té době jej král také
povýšil do panského stavu. Již jako příslušník
panského stavu pak vedl
neúspěšné královské poselstvo do Říma k papeži Piu II.,
kterého měli přesvědčit, aby potvrdil tzv. basilejská kompaktáta, jejichž hlavním bodem
bylo uznání práva českého lidu na přijímání
z kalicha.
Jiří z Poděbrad se Zdeňkovi Kostkovi odvděčil za jeho služby také majetkově. Asi
v roce 1464 mu daroval Moravskou Třebovou s panstvím, které sahalo až ke Dlouhé
Loučce a Městečku Trnávce, a také panství
bouzovské, které kromě městeček Bouzova
a Loštic zahrnovalo dalších šestnáct obcí.
Pro zajímavost: bouzovské panství tehdy
zahrnovalo obce Bezděkov, Blážov, Hvozd,
Hvozdečko, Javoříčko, Jeřmaň, Kadeřín, Kozov, Ludmírov, Milkov, Obectov, Ospělov, Podolí, Svojanov, Veselíčko a Vojtěchov. Kromě
těchto vsí patřilo k panství ještě několik poddaných ve Lhotce, Radnici, Pavlově a Veselí.
Přestože si Zdeněk Kostka zvolil za své hlavní sídlo Moravskou Třebovou, nezapomínal,
jak si řekneme někdy příště, ani na zvelebení
bouzovského hradu.
Svých držav na Moravě si však Zdeněk
Kostka moc neužil. Jako by tušil, že se blíží
konec jeho života, sepsal v létě roku 1468
pod hradem Konopištěm, který s vojskem
na pokyn krále Jiřího obléhal, poslední vůli.
O několik měsíců později pak skutečně nedaleko Bouzova padl v bitvě. A o ní bude následující vyprávění.
Jiří Marek

OTVÍRÁNÍ JESLIČEK

Farnost Bouzov Vás srdečně zve na

v pátek 24. prosince ve 14.00 hod.
v bouzovském kostele
(Přijďte se podívat jak to vlastně bylo,
když se narodil Ježíšek. Přijďte si poslechnout a třeba i zazpívat známé
koledy. Vypněte
plotnu, zhasněte
televizi a přijďte
mezi nás.)
Krátkou jesličkovou hru si pro
vás
připravily
děti z bouzovské farnosti.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v režii rodiny Kolčavové,
který se bude konat
v radničním sále
obce Bouzov
v neděli
9. ledna 2011
v 17.30 hodin.
Přijďte si prodloužit
vánoční čas, poslechem, krásné hudby.

Činnost Klubu seniorů Bouzov za rok 2010
12. ledna
Paní Hyjánková popřála hodně zdraví do
Nového roku a informovala nás o plánu činnosti na rok 2010. Ve 14 hod. byla přednáška p. Koutného a Staňka, kteří nás informovali o léčivosti hadího jedu. Také prodávali
masti.
2. února
Pan Václav Arnoš z Mladče s manželkou měli
zajímavou přednášku o historii a životě lidí
v Barmě, kterou spojili s videozáznamem.
2. března
Oslava MDŽ. K tanci a poslechu nám hrál
p. Koupil. Každá žena dostala pěknou kytičku karafiátů. Bylo bohaté pohoštění.
13. dubna
Pan Kadlec z Olomouce přednášel o pamětihodnostech z Olomoucka. Přednáška byla
spojena s diapozitivy. Promítl nám památky
z okolních vesnic, bylo to velice zajímavé.
Květen
Májová veselice.
29. června
Sraz na náměstí – šlo se pěšky „Taliánkou“ až
na hřiště. Bylo krásné počasí. Na hřišti nové
posezení – zastřešené. Pěkně jsme si povykládali a koupili si grilované kuře a pivo.
29. září
Zájezd do Čech pod Kosířem a Střížova. První zastávka byla Muzeu kočárů, hasičském

Pozvání
SDH Podolí srdečně zve
všechny občany na tradiční

„Předvánoční setkání u svařáku“,
které se bude konat
23. prosince 2010 v 17,00 hod.
Připraven bude nejen vynikající
svařák.

Tříkrálová sbírka 2011
Ve dnech
1. – 14. ledna 2011
bude probíhat tradiční
„Tříkrálová sbírka“.
 29. 1. 2011 se bude konat okrskový ples
v sále Mohelnické zemědělské společnosti v Bouzově, hraje Rose Band
 12. 2. 2011 se bude konat ples SDH Bouzov v sále Mohelnické zemědělské společnosti v Bouzově, hraje Mefisto

muzeu a zámku. V muzeu kočárů kde je 50
renovovaných kočárů, několik saní a unikátní sbírka luceren. Zakladatelem je Václav
Obr. Zakladateli továrny na hasičské stříkačky byli bratři Smékalové. Vidíme různé
druhy stříkaček, lokomobily - parní stroje,
tělocvičné nářadí, sbírku uniforem, přileb
a historické dokumentace. V zámku nás vítá
Pamětní síň Josefa Mánesa. V salonech jsou
některé z jeho nejlepších prací. V druhém
křídle zámku jsou dřevořezby řezbáře a sochaře Miroslava Srostlíka Moravského, které
jsou známy po celém světě.
Ve Střížově je zajímavá Zahradní železnice
Karla Váni. Sledujeme vláčky, jak jedou krajnou alpinek, mostů, tunelů a nádraží.
Zájezd byl ukončen zastávkou v Globusu
a moc se nám líbil.
5. října
Měli jsme pěknou kulturní vložku. Přijeli
k nám senioři z Těšetic a zatančili nám. Bylo
to hezké odpoledne spojené s dobrým pohoštěním.
19. října
Olomoucké divadlo – opereta Vídeňská krev
9. listopadu
MUDr. Čampiš nám připravil zajímavou přednášku.
7. prosinec
Mikulášská zábava

Charita Šternberk
– středisko Litovel
Terénní sociální služba Jiloro – Srdíčko je
zaměřena na pomoc lidem, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci. Pomáhá těmto
lidem uplatňovat jejich práva a seznamuje je
s jejich povinnostmi a navazujícími službami.
Služba je poskytována v místě bydliště s důrazem na vzájemnou spolupráci a na jejich
přání. Hlavním cílem služby je zmírnění negativních důsledků sociálního vyloučení a dosažení samostatnosti uživatelů při řešení svých
problémů.
Cílová skupina:  sociálně slabé rodiny
 etnické menšiny
Poskytované služby:  poradenství (bytová
problematika, dluhy, nezaměstnanost, sociální dávky, výživné)  pomoc při uplatňování
práv a obstarávání osobních záležitostí  nabídka ošacení a obuvi z charitního šatníku
Provozní doba:
Po – Pá: 9 – 15 hod. v místě bydliště uživatele
Po telefonické domluvě možno i ambulantně
v budově charity, tel. č. 733 755 865.
E-mail: jiloro.teren@sternberk.charita.cz,
www.sternberk.caritas.cz

FOTBALOVÝ KLUB SOKOL BOUZOV
Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si stručně zhodnotit podzimní část fotbalové sezóny
2010/2011. Před startem soutěže jsme si po postupu do I. A třídy stanovili cíl, hrát v horní polovině tabulky, což se nám nadmíru daří, jelikož jsme na prvním místě. Po úvodních dvou porážkách v soutěži naše
mužstvo třináct utkání v řadě nepoznalo hořkost porážky a pouze dvakrát remizovalo.
Podzimní výsledky a střelci
8.8.
15.8.
22.8.
28.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
2.10.
10.10.
16.10.
24.10.
30.10.
7.11.
14.11.

NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE

16,30
16,30
16,30
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,30
15,00
15,00
14,30
13,30
13,30
13,00

BOUZOV
Šumvald
BOUZOV
Mor. Beroun
BOUZOV
BOUZOV
Leština
BOUZOV
Vikýřovice
BOUZOV
Šternberk
BOUZOV
Loučná n. D.
Medlov
BOUZOV

Medlov
BOUZOV
Štíty
BOUZOV
Štěpánov
Troubelice
BOUZOV
Písečná
BOUZOV
Loštice
BOUZOV
Bludov
BOUZOV
BOUZOV
Šumvald

1:3
3:2
3:2
1:2
4:1
2:2
1:1
4:0
0:2
6:0
1:3
5:2
0:1
0:1
6:5

Krajčovič
Hloušek, Krpec
Garstka, Krpec, Jílek
Veselský, Krpec
Krpec 2, Veselský, Hloušek
Garstka, Flanderka
Krajčovič
Hloušek 2, Krpec 2
Hloušek , Krpec
Krpec 2, Hloušek,Strupek, Dvořáček, Krajčovič
König 2, Flanderka
Hloušek 3, Garstka, Kalvach
Krpec
Flanderka
Hloušek 3, Krpec, Krajčovič, Flanderka

Tabulka I. A třídy, sk. „A“ KFS Olomouc			
FK SOKOL BOUZOV
1. FK Sokol Bouzov
11 2 2 43:21 35+11
brankáři: Tomáš Urbánek
2. SK Loštice
10 2 3 44:25 32 +8 			
Pavel Voslař
3. SK Šumvald
10 0 5 36:28 30 +9
obránci:
Ivo Krajčovič
4. FK Šternberk
9 2 4 27:17 29 +8
		
Petr Švajda
5. Sokol Štíty
9 0 6 36:23 27 +6
		
Jan Janošťák
6. TJ Medlov 	
8 1 6 36:23 25 +4
		
Petr Dvořáček
7. Spartak Loučná n. D. 7 1 7 22:26 22 +1 			
Jiří Flanderka
8. Sokol Troubelice
6 2 7 29:28 20 -4
záložníci: Michal Kalvach
9. TJ Písečná
5 2 8 16:32 17 -7
		
Petr Coufal
10. Sokol Bludov
5 1 9 27:38 16 -5
		
Patrik Pospíšil
11. TJ Štěpánov
4 3 8 26:37 15 -6 			
Lukáš Veselský
12. Sokol Leština 	
4 2 9 18:33 14 -10 			
Milan Garstka
13. Sokol Vikýřovice
4 2 9 15:34 14 -10
		
Radim König
14. Granitol Mor. Beroun 2 2 11 27:37
8 -16 			
Zdeněk Jílek
						
útočníci:
Stanislav Krpec
Vedení klubu: 							
Michal Hloušek
David Crha – předseda 					
		
Petr Strupek
Ladislav Dvořáček – hlavní pořadatel						
Michal Zbořil
Petr Formánek – člen výboru				
trenér:
Ladislav Crha

góly
4
1
4
1
2
3
2
1
12
12
1

Jako pokaždé bychom chtěli touto cestou poděkovat všem hráčům a vedení mužstva za reprezentaci Bouzova. Dále také pořadatelům a ostatním, kteří se na chodu klubu jakkoliv podílejí. Děkujeme také Obecnímu úřadu a našim sponzorům, bez kterých bychom naší činnost
nemohli provozovat Dík za podporu patří všem fanouškům, a zejména těm, kteří neváhají
cestovat i na venkovní zápasy. I nadále věříme ve vaši přízeň a slibujeme, že se odvděčíme
kvalitními sportovními zážitky a příjemným zázemím.
Závěrem bychom všem rádi popřáli hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce
2011.
									

Za Sokol Bouzov
Petr Formánek

K A L E N D Á Ř
VÝSTAV A VELETRHŮ 2011
VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
28. – 30. 1. TOURISM EXPO

výstava služeb cestovního ruchu a využití
volného času

4. – 6. 3

FOR MODEL

prodejní výstava modelů a sběratelství

17. – 19. 3. RENOVA

veletrh pro obnovu památek a histor. sídel

FLORA OLOMOUC, jaro

28. 4. - 1.5.

mezinárodní zahradnická výstava a veletrh,
jarní etapa

HORTIFARM

veletrh drobné zahradní mechanizace, zahradnických pomůcek a potřeb

JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY

prodejní trhy květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek a potřeb

9. – 11. 6. MEZI NÁMI / DNY ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH

prodejní výstava kompenzačních, rehabilitačních, protetických pomůcek a nabídka
služeb pro zdravotně postižené

18. – 21. 8. FLORA OLOMOUC, léto

mezinárodní zahradnická výstava a veletrh,
letní etapa

LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY

prodej květin, zahradnického sortimentu
a drobné zahradní mechanizace, pomůcek
a potřeb

13. – 16. 10. FLORA OLOMOUC
- HORTIKOMPLEX, podzim

výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků

PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY

prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, drobné zahradní
mechanizace, pomůcek a potřeb

OLIMA

festival gastronomie a nápojů

21. – 23. 10. BYDLENÍ

veletrh nábytku, vybavení interiérů a životního stylu

9. – 11. 11. SCHOLA MEA

veletrh vzdělávání a zájmových aktivit

HODY CUP 2010
Dne 6. listopadu 2010 se uskutečnil na hřišti
v Olešnici již XIV. ročník turnaje v malé kopané. Turnaj se uskutečnil za účasti 11 družstev,
která se umístila v následujícím pořadí (pro
porovnání je v závorce uvedeno pořadí z předchozího ročníku):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Slavoj Loštice (2)
FC Buldox
1. FC Literpoll (8)
Římani Kladky (1)
Luká (5)
Lyon Střemeníčko (11)
Moribundus Olešnice (3)
FMC Lordi 2002 (9)
Podolí
TJ Kladky (4)
X Team

HISTORIE HODOVÝCH TURNAJŮ - vítězové: 1997 TJ Slavoj Loštice, 1998 Jeřmaň,
1999 Bouzov, 2000 Zenit Č. Lhota, 2001 Moribundus Olešnice, 2002 TJ  Luká, 2003 FC Levotil, 2004 FK Říman Kladky, 2005 FK Říman
Kladky, 2006 Slavoj Loštice, 2007 Slavoj Loštice, 2008 Slavoj Loštice, 2009 Římani Kladky
Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům i divákům za účast, sponzorům za ceny a všem
lidem, kteří pomáhali při přípravě turnaje.
Zvláštní poděkování patří Petě Leibnerové za
upečené hodové koláčky. Dále manželům Dudkovým za dobře vykrmenou svatomartinskou
husu pro vítěze pěvecké soutěže „Zlaté hóser
2010“.
Nashledanou při dalším - XV. ročníku, který
se uskuteční 5. listopadu 2011 !!!
Za ASDS Moribundus a SDH Olešnice
Miroslav Kolavík

Sponzoři Hody Cupu:
Ekofarma Podolí – M. Kolinová  Lyžařský
areál - TJ Sokol Kladky  Státní hrad Bouzov
 Obec Bouzov  Motorest Studená Loučka –
J. Štika  A. W. Loštice  Metrie Loštice  Pivovar Litovel  F. Sasák Střemeníčko  Vodácká restaurace Litovel – Mlčochovi  Kroupovi
Doly  Vaňákovi Olešnice

10. – 20. 12. VÁNOCE FLORA - vánoční trhy

Otevírací doba nového muzea ve dvoře obecního domu v Bouzově
Sobota 18. 12. 2010
Neděle 19. 12. 2010
Sobota 25. 12. 2010
Neděle 26. 12. 2010
Sobota 1. 1. 2011
Neděle 2. 1. 2011

10,00 – 16,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.

10,00 – 12,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.
14,00 – 16,00 hod.
14,00 – 16,00 hod.
14,00 – 16,00 hod.
14,00 – 16,00 hod.

Zájemci o prohlídku mimo uvedenou otvírací dobu si mohou dohodnout prohlídku na Obecním úřadu Bouzov, příp. tel.: 585 346 207.

KRAZZER s.r.o. | Šmakalova 206, | 784 01 Litovel, | IČ: 285 98 547, DIČ: CZ258 98 547
| FAX: 585 341 777 | GMS: +420 776 686 049, +420 731 006 047
web: www.krazzer.cz | email: krazzer@krazzer.cz
provozování kanalizací a ČOV | poradenství v ekologii | likvidace odpadů | vývoz žump a septiků
zkoušky těsnosti | vzorkování odpadních vod | vzorkování odpadů | určování nebezpečnosti odpadů

Vážení občané,
obracíme se na vás s cenovou nabídkou na vývoz a likvidaci obsahu vašich žump a septiků.
Naše firma se touto problematikou už dlouhodobě zabývá a jsme schopni vám nabídnout
službu, kterou potřebujete.
název
Kategorie
do 4 m3 do 6 m3 do 8 m3 do 10 m3
nad 10 m3
Opakování předchozího
žumpa
odpadní voda
800,1000,- 1200,1500,Opakování předchozího
septik
odpadní voda
900,1100,- 1400,1800,V ceně je zahrnuta doprava, likvidace a DPH.
Věříme, že vás naše cenové relace zaujaly a jsme připraveni vám pomoci v dalších oblastech
jako je například:  propojení na veřejnou kanalizaci  dodání a osazení čerpací jímky, žumpy
 zkoušky těsností s vystavením protokolu  hygienizace a likvidace starých jímek, septiků
a kanalizací  poradenství v ekologii.
Odborníci naší firmy jsou ochotni vám podat další informace na telefonním čísle
+420 731 006 047
Martin Baciak, KRAZZER s.r.o, LITOVEL

ASDS Moribundus a SDH Olešnice
pořádají

v sobotu 8. ledna 2011 ve 14 hodin
v obecní klubovně v Olešnicích

Tříkrálový šachový turnaj

Kategorie:

- dospělí
- žáci (věk do 15 roků)
Startovné činí 30,- (dospělí)

Přihlásit se můžete do 9. ledna na adrese:
Miroslav Kolavík, Bouzov – Olešnice 20,
tel.: 773 212 743
e-mail: moribundus.olesnice@centrum.cz
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si
vzít sebou pevné nervy a dobrou náladu.

Pranostika
Leden

Â V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
Â Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
Â Když na Alžbětu /19.1./ sněží, sníh dlouho poleží.
Â Medvěd na svatého Pavla /25.1./ obrací se na
druhý bok.

Únor

Â Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna.
Â Na Hromnice /2.2./ zima s létem potkala se.
Â O svaté Juliáně /16.2./ připrav vůz a schovej
sáně.
Â Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se
drží po celý rok.

Jubilanti
Leden
Paní Veiserová Helena
Paní Vedrová Anna
Pan Bárta Josef
Paní Pluháčková Hermína
Paní Kuchaříková Alena
Pan Holouš Zdeněk
Pan Grézl Jiří
Pan Milar Miroslav
Paní Zatloukalová Anežka
Paní Šůstková Jitka
Paní Ruprechtová Františka
Paní Furová Marie
Paní Leibnerová Marie
Pan Beďač Štefan
Paní Kubová Božena
Pan Halouzka František

Olešnice
Olešnice
Olešnice
Kadeřín
Jeřmaň
Olešnice
Jeřmaň
Jeřmaň
Olešnice
Bouzov
Bezděkov
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Jeřmaň
Blažov

Únor
Paní Pokorná Milada
Bouzov
Paní Vařeková Františka
Obectov
Pan Krobot Josef
Olešnice
Paní Komárková Věra
Jeřmaň
Paní Kubátová Marie
Podolí
Paní Havlíková Naděžda
Bezděkov
Paní MUDr. Mikolášková Růžena Obectov
Paní Podsklanová Marie
Bouzov
Paní Vařeková Anežka
Olešnice
Paní Nosková Marie
Bouzov
Paní Berková Miroslava
Bouzov
Pan Bořuta František
Jeřmaň
Paní Šilberská Marie
Bouzov
Pan Štefan Jiří
Bouzov
Paní Nemravová Věra
Bouzov
Paní Navarová Marie
Kovářov
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