Víte, že
- v letošním roce bude opravena kapli ka v Podolí
- dojde k vybudování d tského h išt v Olešnicích
- vzhledem k p edpokládaným výzvám v rámci regionálního opera ního program, se p ipravuje
dokumentace ke stavebnímu povolení u následujících investi ních akcí:
- nám stí Bouzov
- oprava kulturního domu Podolí a p írodní koupališt
- sportovní areál Bouzov
- do konce m síce kv tna bude opraveno ve ejné osv tlení Kade ín, Blažov a Je ma
- v rámci p ipravovaných oslav výro í Sokola bude zast ešeno venkovní posezení na fotbalovém
h išti v Bouzov
- provádí se p ípojka NN k uvažovanému sportovnímu areálu. V souvislosti s tím bude ešeno
ve ejné osv tlení kolem místmí komunikace k mate ské škole

USNESENÍ

ze 16. zasedání Zastupitelstva Obce Bouzov konaného dne 25.03.2010 v Ob adní síni Obecního
ú adu Bouzov.
1.

Zastupitelstvo obce bere na v domí

1.1. zprávu o innosti rady obce od posledního zasedání
1.2. zprávy p ednesené starostou obce
2.

Zastupitelstvo obce schvaluje

2.1. rozpo et obce na rok 2010
2.2. prodej ásti parcely 88/28 o vým e 46m² v. k.ú. Je ma Janu Šimkovi a Lence Jelínkové,
bytem Je ma 35 za cenu 20,-K /m²
2.3. prodej ásti parcely 88/2 o vým e 670m² v k.ú. Je ma
Janu Šimkovi a Lence Jelínkové,
bytem Je ma 35 za cenu 20,-K /m²
2.4. prodej ásti parcely . 90 o vým e 80m² v k.ú. Svojanov Dagma e a Pavlu Petrželovým, bytem
Svojanov 16 za cenu 20,-K /m²
2.5. prodej parcely 650 o vým e 309m² v k.ú. Bouzov Ludmile Lázní kové, bytem Široký D l 83,
Poli ka za cenu 20,-K /m²
2.6. prodej parcely 78/16 o vým e 728m² v k.ú. Bezd kov paní Jarmile Hodulákové, bytem
Mohelnická 888, Uni ov za cenu 20,-K /m²
2.7. prodej parcely 78/10 o vým e 1384m² v k.ú. Bezd kov manžel m Ev a Františku Kope ným,
bytem K Nádraží 124, Grygov za cenu 20,-K /m²
2.8. prodej parcely 78/17 o vým e 1243m² v k.ú. Bezd kov Stanislavu Montákovi, bytem Pavlov
154 za cenu 20,-K /m²
2.9. prodej parcely 78/7 o vým e 962m² v k.ú. Bezd kov a díl d) a m) o vým e 679m², který bude
za len n do parcely 78/6, Radomíru Brhelovi, Bezd kov e. . 8 za
cenu 20,-/m². Celková
vým ra parcely iní 846m²
2.10. prodej parcely .436/1 o vým e 179m² v k.ú. Bezd kov manžel m Dagma e a Vladimíru
Pokorným, bytem Loštice, Sídlišt 723/8 za cenu 20,-K /m²

2.11. smlouvu o výp j ce mezi obcí Bouzov a MAS Moravská cesta, o.s., Svatoplukova 16,
ervenka na prostory bývalé garáže na parcele st.7 v k.ú. Bouzov, kde v rámci spolupráce
vznikne muzeum historie obce a emesel
2.12. p evedení a rozd lení hospodá ského výsledku ZŠ Bouzov za rok 2009 ve výši 152 506,74K
takto: 70 000,-K do fondu odm n a 82 506,74K do fondu rezervního
2.13. ud lení výjimky z nejnižšího po tu žák pro Základní školu Bouzov na školní rok 2010/2011
2.14. smlouvu o dílo na Rekonstrukci ve ejného osv tlení Je ma , Blažov a Kade ín v etn úprav
ekáren s firmou Vladimír Komárek, provád ní staveb, Bouzov 137
2.15. pronájem parkovišt panu Ji ímu Štefanovi, Bouzov 26 s navrženou nejvyšší nabídkou
460 000,-K + DPH
2.16. ukon ení innosti knihovny v Kozov , eviden ní íslo 5590, ke dni 31.12.2009
2.17. výstavbu rodinného domu na parcele . PK 8 v k.ú. Bouzov pana Petra Jakši, Bouzov 36
3.

Zastupitelstvo obce neschvaluje

3.1. prodej parcely .88/16 a 88/25 v k.ú. Je ma
3.2. prodej parcely .438 v k. ú. Bezd kov

4.

Zastupitelstvo obce ukládá

-2-

4.1. rad obce provést výb rové ízení na zpracování dokumentace pro stavební povolení na akce:
1. nám stí Bouzov
2. oprava kulturního domu Podolí a p írodní koupališt Podolí
3. sportovní areál Bouzov
4.2. starostovi obce uzav ít nájemní smlouvu s vybraným uchaze em do 3 pracovních dn
4.3. zažádat o opravu nebezpe ného výmolu na silnici Bouzov – Podolí
4.4. v Bouzovských novinách upozornit ob any na nutnost dodržovat istotu a po ádek na
ve ejných prostranstvích

Pod kování
Obec touto cestou d kuje panu Crhovi st. a ml. za vykonanou práci v souvislosti s úpravami
fotbalového areálu. Jedná se p edevším o zkvalitn ní travnaté plochy a úpravy venkovního posezení.

Sd lení
Obec touto cestou sd luje, že dne 27. kv tna 2010 v 15,00 hod. Bude
v ob adní síni OÚ v Bouzov ve ejné projednání územního plánu obce.

Po ádek d lá p átele!

Prastaré a mnoha generacemi ov ené úsloví má jist svou nespornou pravdu. Prosím Vás,
ob any naší obce a všech našich vesni ek, abychom se krátce zamysleli nad tím, jak m žeme
p isp t k tomu základnímu – po ádku ve svém nejbližším okolí a následn p íjemnému, p átelskému
soužití.
Po dlouhé zim jsme se do kali jara a v tšina z nás se pustila do zametání a odvážení toho, co
bylo dlouhé m síce kryto sn hem. Všechna est, do velikonoc bylo na hlavních prostranstvích
uklizeno. Co to ale vlastn musíme uklízet? Nezbytné: napadané listí, posypový písek I v trem
rozfoukané odpadky z popelnic. Navíc ale I ledabyle odhozené lahve, kelímky, papíry, sá ky a
výkaly po našich mazlí cích a chloubách – psech. Kdyby po našich, ale po sousedových a už je
problem. Bu sousedský nebo dokonce obecný a tím pádem obecní. A zastupitelstvo obce má
mimo sv j program další bod jednání, jak zajistit po ádek. Jaké pokuty vymyslet, kdo je bude
vybírat, kdo bude zjiš ovat, í pes to byl, co tudy šel a co tu zanechal. Pro ? Protože cesty,
chodníky a prostranství jsou obecní a mají sloužit bez omezení všem, kte í je cht jí užívat. A slušní
ob ané cht jí krá et bez nebezpe í, že do n eho smradlavého šlápnou, že jejich d ti nep ijdou z
h išt umazané a páchnoucí. Komu se nechce sbírat výkaly svého psa z ve ejných prostranství, se
k této nechuti nep izná, ale vytáhne argument “platím sto korun poplatek ze psa, tak a uklízí obec”.
Jak to je? V Olomouci je poplatek dvojnásobný a p esto nesebraný poz statek v parku nebo na
chodníku strážníci trestají. Pravda je, že poplatky stanovené obecní vyhláškou p edstavují ur itou
da . Da , která slouží k úhrad náklad na v ci ve ejné a tedy I istého prost edí. A ruku na srdce,
dovede si chovatel psa p edstavit, že by po jeho psu za celý rok venku v bec nic nez stalo a ani
náhodou? A že pokud se chce svým milá kem pochlubit na ve ejnosti, musí po ítat I s ur itým dílem
“dan z p epychu”. Neznám lov ka, kterému by se nelíbilo isté prost edí a p átelské sousedské
vztahy. P isp jme tedy dle svých možností, aby se obojí m nilo k lepšímu a ne naopak. Dovolím si
citovat další prov ené pravdy “zamést nejd ív p ed vlastním prahem” a “slova povzbuzují, p íklady
táhnou”.
A nyní Vás poprosím podruhé, abyste zvážili, zda je lépe ob tovat trochu nezbytného asu a
námahy a ob as se podívat, zda po nás na spole ných cestách nez stává nic, co by mohlo vadit
nám. Nebo riskovat, že z hovna (s prominutím) bude sousedský problém a pokažená nálada. Jsem
p esv d en, že Vám rozvaha po krátkém p emýšlení vyjde ve prosp ch vynaložené námahy I když
beru na v domí vy erpanost prací nebo v kem. Velice Vám take budou vd ni pracovníci obce p i
se ení trávy a rádi se k Vám budou vracet.
Z pov ení zastupitelstva obce: Ing. Karel Zatloukal, místostarosta

P ísp vky
Z D JIN BOUZOVSKÉHO HRADU
15. P íb h husitského krále (2)
Jak vypadala situace v našich zemích v dob , kdy Ji í vstupoval do vysoké politiky? V roce 1437
zem el ve Znojm poslední p íslušník lucemburské dynastie na našem tr n , císa Zikmund, zvaný
„liška ryšavá“. Na eský tr n doporu il svého zet , rakouského vévodu Albrechta Habsburského,
který si ovšem královského titulu dlouho neužil. Umírá již po dvou letech na úplavici p i návratu
z Uher, kde bojoval proti turecké armád .Vdova Alžb ta pak za n kolik m síc nato porodila syna
Ladislava, zvaného Pohrobek. Než ale Ladislav dosp l, naše zem z staly na dalších trnáct let bez
panovníka.
V této neklidné dob bylo eské království rozd leno na tzv. landfrýdy, jakési územní celky,
v nichž hlavní slovo m la šlechta, rytí i a m sta dané oblasti. K nejvýznamn jším pat il svazek
landfrýd východo eských, pozd ji zvaný pod bradská jednota. V ní se sdružovali zastánci kalicha

v ele s blízkým p ítelem Ji ího z Pod brad, Hyncem Ptá kem z Pirkštejna. Když Hynce v roce 1444
zem el, nastoupil na jeho místo práv 24-letý Ji í, který zastával do té doby ú ad mladoboleslavského
hejtmana. Na jihu a západ
ech existoval další významný landfrýd, pozd ji zvaný strakonická
jednota, sdružující katolické panstvo v ele s mocným šlechticem a Ji ího protivníkem Old ichem
z Rožmberka.
Velké nebezpe í pro Ji ího a jeho jednotu tehdy p edstavovala katolická Praha. V roce 1452 se jí
proto lstí zmocnil a o ty i roky pozd ji byl eskou katolickou i kališnickou šlechtou zvolen za
zemského správce. Nedlouho nato byl t ináctiletý Ladislav Pohrobek korunován na eského krále,
ovšem rozhodující moc m l i nadále v rukou Ji í. O tom, že eskou zemi spravoval za Ladislava
velmi úsp šn , sv d í dochované p ísloví, že „za krále Holce /tzn. bezvousého/ byla v echách za
groš ovce“.
Král Ladislav žil v tšinou v Uhrách nebo ve Vídni a teprve v roce 1457 se rozhodl
p est hovat do Prahy. Zde se vzáp tí za ala chystat jeho svatba s francouzskou princeznou
Magdalénou, dcerou krále Karla VII. Ke svatb však nedošlo, protože b hem jejích p íprav Ladislav
v sedmnácti letech umírá. Kv li jeho neshodám s Ji ím se za alo v Praze hovo it o tom, že byl
otráven bu samotným Ji ím nebo jeho manželkou, která mu podstr ila otrávené jablko. Teprve ke
konci 20. století bylo podrobným zkoumáním kosterních ostatk zjišt no, že nešlo o královraždu, ale
že Ladislav zem el na tehdy neznámou formu leukémie.
V roce 1458 byl Ji í zvolen eským králem. O tr n se krom n ho ucházelo více zájemc , ale
jediný Ji í byl zárukou toho, že v zemi z stane zachován dosavadní pom r sil mezi katolíky a
kališníky. Brzy po svém zvolení daroval nebo prodal n která panství svým p íznivc m z ad eské
šlechty. Tak se tehdy Bouzov dostal do rukou jeho blízkého p ítele Zde ka Kostky z Postupic.
V dob své vlády v noval Ji í nejvíce energie dv ma záležitostem. Šlo o jeho ú ast v eskouherských válkách, o nichž budeme hovo it v souvislosti s rodem Kostk na Bouzov , a o plán
mírového soužití evropských zemí. O co mu v tomto druhém p ípad šlo?
Ji í cht l vytvo it unii evropských panovník /jakousi obdobu dnešní Evropské unie/, která by
zajiš ovala, že konflikty mezi evropskými panovníky budou ešeny mírovou cestou. V listin , kterou
p ipravil, se mj. pravilo: „Na est víry katolické a slovem královským slibujeme, že si od této hodiny
a dne nadále budeme vzájemn prokazovati a zachovávati isté, pravé a up ímné bratrství, že pro
žádné neshody, pro žádné stížnosti … vzájemn nesáhneme po zbraních, aniž komu naším jménem
po nich sáhnouti dovolíme …..“.
S tímto dokumentem, jehož dalším cílem bylo oslabení moci ímského papeže, pak vyslal v roce
1464 poselstvo k francouzskému králi v ele s Albrechtem Kostkou z Postupic a kardinálem
Marinim. Ani tato cesta, ani další, kterou vedl Lev z Rožmitálu a která došla „z ech až na konec
sv ta“, však o ekávaný výsledek nep inesla. Evropa tehdy na podobný spolek nebyla ješt
p ipravena a ani se k n mu nechystala.
A na záv r n kolik st ípk z rodinného života husitského krále. Ji í byl dvakrát ženatý a je nutno
íci, že p i uzavírání s atk jak svých, tak i svých d tí nebral v úvahu otázky náboženského vyznání
životních partner , ale vždy m l na mysli p edevším zájmy eského království. Svou úsp šnou
s atkovou politikou p ipomínal našeho krále a císa e Karla IV.
Jeho první manželkou, kterou si vzal ve svých dvaceti letech, byla Kunhuta ze Šternberka, dcera
p ívržence husitského hnutí Smila Holického, která se narodila na hrad Konopišti. M li spolu snad
sedm d tí. Po porodu posledních z nich, dvoj at Kate iny, která se stala manželkou uherského krále
Matyáše Korvína, a Zde ky, Kunhuta v roce 1449 zem ela.
O rok pozd ji se Ji í oženil podruhé. Tentokrát si vzal asi dvacetiletou dívku z rodiny eské
katolické šlechty, Johanu z Rožmitálu. Ta svého manžela o ty i roky p ežila a z jejich manželství se
zrodilo z ejm p t d tí. Nejv tší slávu z nich získal Hynek z Pod brad, náš nejvýznamn jší
p edstavitel renesan ní poezie, který se nap . proslavil svou „lechtivou“ básní „Májový sen“.
Ji í nebydlel na Pražském hrad , protože v té dob díky své zchátralosti neposkytoval dostate né
pohodlí. Celý tehdejší královský dv r byl ubytován v Praze na míst dnešního Obecního domu. Po
jeho smrti se královna Kunhuta odst hovala do M lníka, který byl sídlem královských vdov.

Samotný Ji í z Pod brad zem el v roce 1471. P í inou jeho smrti byla p edevším nadváha a
pravd podobn také n jaký druh zhoubného bujení. Tak skon il sv j život první eský král,
pocházející z domácího panského rodu, který se celý život snažil upevnit postavení eského
království v rámci tehdejší Evropy
Ji í Marek

Poj te s name za pohádkou do Mate ské školy Bouzov
2. b ezna 2010 se otev ela pohádková brána na hrad Bouzov a “herci” k nám p ijeli do mate ské
školy.
Maxipes Fík, Pat a Mat, králíci z klobouku a další postavi ky z ve erní k nás provázely
pohádkovým sv te.
Nechyb la “dobr tková” hostina a “veselá” jízda vlá kem. Spole n jsme tak prožili radostné
dopoledne.
P íšt op t spole n :
- Hrad Bouzov
- OÚ Bouzov
- Mate ská škola Bouzov

Za MŠ Bouzov: Jana Havlínová

HRAD BOUZOV 2010
Ordo Kromen

9

ervenec,srpen

šermí ské vystoupení v hradním parku

Výstava kostým

celosezón

výstava I. hradní nádvo í

Mezinárodní den památek

17.4.-18.4.

9:00 – 15:00 b žné prohlídky se sout ží pro d ti + živé obrazy

O princezn Jasn nce

29.5. - 30.5.

19:00 – 21:00 ve erní kostýmované prohlídky p i sví kách

P ehlídka st edních um leckých škol

1.6. - 6.6.

Putování s Ve erní kem – pro školy

15.6. - 17.6.

9:00 – 13:00

Putování s Ve erní kem – pro školy

22.6. - 24.6.

9:00 – 13:00

Putování s Ve erní kem

26.6.-27.6.

Královny bouzovského hradu
Víkend s princeznou Šaharazád

2.7.2010
17.7. - 18.7.

10:00 – 16:00 I. nádvo í ukázka emesla
kostýmované prohlídky

17:00 – 19:00 pohádkové prohlídky se sout ží pro d ti
30.12.1899

volba královny krásy s bohatým programem

10:00 – 17:00 orientální jarmark na I. nádvo í, b išní tane nice na II. nádvo í

emeslný jarmark

7.8. - 8.8.

9:00 – 18:00 jarmark, šermí i, divadlo – v hradním parku a na nádvo í

Hrad plný písni ek

7.8. - 8.8.

17:00 – 19:00 hrad

Maškarní karneval

7.8.2010

17:00 – 19:00 park

Hradní karneval a oh ová šou

7.8.2010

20:00 – 01:00 park

Moravské hrady
Mohelnický dostavník
Dny evropského d dictví

park – hudební festival ( www.moravskehrady.cz)

13.8. - 14.8.
26.8.2010
zá í

30.12.1899

koncert I. hradní nádvo í - zahájení Dostavníku

9:00 – 15:00 b žné prohlídky se sout ží pro d ti + živé obrazy

Duchové a strašidla

24.9. - 26.9.

18:00 – 20:00 ve erní kostýmované prohlídky p i sví kách

Duchové a strašidla

29-10. - 31.10.

18:00 – 20:00 ve erní kostýmované prohlídky p i sví kách

Váno ní hrad Bouzov

prosinec

prohlídka váno n vyzdobeným hradem s and lským zp vem

Živý Betlém

prosinec

živý Betlém na nádvo í s pásmem koled

V lesním d tském klubu Rarášci se po así nebojíme!
Není naším nep ítelem, naopak vždy nabízí nové, zajímavé pohledy na místa, která jsme již tolikrát
prochodili.
V krajin kolem Podolí se dv maminky p ed rokem rozhodly založit mate ské centrum Rarášci,
které vychází z myšlenky lesní mate ské školky. Taková školka je druhem p edškolního
vzd lávacího programu, v n mž se naprostá v tšina aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý sv t
st n. Ke h e i získávání dovedností jim slouží to, co naleznou v p írod . P i h e s p írodninami v
lenitém terénu se p irozeným zp sobem rozvíjejí v sociální komunikaci a týmové spolupráci,
prostorové p edstavivosti, tvo ivosti, hrubé i jemné motorice, a t eba i matematických dovednostech.
Pedagogové v lesní mate ské škole d ti nevedou, nemanipulují je k naplánovaným aktivitám, ale
spíše nenásilným zp sobem rozvíjejí to, k emu je d ti samy dovedou. D ti se také za asistence
pedagoga u í ešit samy a d stojn konfliktní situace.

Ve skandinávských a n mecky hovo ících zemích, kde lesní školky fungují již od 50.let 20.století,
jsou již zab hnutou formou p edškolního vzd lávání a potvrzují výzkumy, že d ti navšt vující lesní
školky se lépe soust edí. Obecn je známo, že pravidelným pobytem venku získávají lepší imunitu.
Naším zám rem je od podzimu 2010 provozovat lesní školku n kolik dní v týdnu, což se ustálí
podle po tu d tí a požadavk jejich rodi .
Již nyní se však v tomto duchu každé pond lí odehrávají setkání d tí a p ípadn maminek také v
Podolí. V 9 hodin se za íná rytmickými íkadly, kruhovými hrami a zp vem, které jsou obsahov
lad ny podle aktuálního ro ního období. Poté se vyráží p es louku do lesa. Tam je možné p elézat,
p eskakovat, šplhat, stav t, hledat, pozorovat, sbírat nebo stav t a tvo it se vším, co nám prost edí
nabídne. Již po cest tam nacházejí d ti mnohé inspirace k zastavení a zkoumání, a asto se tak
stane, že se do lesa ani nedojde. To ovšem nevadí, nebo podstatný není ani tolik cíl, jako nasycení
cestou a innostmi na ní: Tu se objeví kámen, na n mž je dobré vyzkoušet rovnováhu, jinde je
kopec, z n hož se dob e válí sudy, a tady je pramínek, p es který se dob e ská e. Kolem 10. hodiny
je as na sva inku, kterou si d ti p inesou z domova a po ní na angli tinu, jež se d tem p edává
písni kami, íkankami i p i b žných innostech. Do p l dvanácté pak ješt n kdy zbývá as na
volnou hru a celé dopoledne je zakon eno pohádkou i krátkým p íb hem.
V Podolí na návsi se dá dob e parkovat, nabízí se tedy možnost, aby jedna maminka svezla n kolik
d tí, a poskytla tak jiným maminkám volné dopoledne. Tatínci jsou samoz ejm také vítáni.
V nejbližších týdnech nás budou vždy od 9-11:30 provázet témata, která se mohou mírn m nit
podle po así:
DUBEN:
12.4. Jarní hry v p írod : Cvrnkání kuli ek - výroba a hra
19.4. Zdobení strom - pod kování strom m, život stromu a kolem n j
26.4. Jarní hry v p írod : Výroba špalí k a hry s nimi
KV TEN:
3.5. Šití pohankových mí k
- plát né mí ky s t žší výplní jsou velmi vhodné pro rozvoj rytmiky a
formou p edávání v kruhu se d ti u í v ci mít a v ci dát
10.5. Uvijeme v ne ek ze všech našich kyti ek ...
- na loukách plných kvítí, p i hrách s kv tinovým nám tem
17.5. Venkovní zvonkohra – výroba a zav šení na stromy, zvuky v p írod
24.5. Letnice – výroba záv sných holubi ek

koordinace pohyb ,

Na shledání s vámi se t ší malí i velcí Rarášci, z t ch v tších jmenovit Radka Jensen Vaculová (737
410 259) a Radka Va ková (720 443 499).
P.S. Tuto innost vykonáváme z pot eby nabídnout vlastním d tem i d tem jiných rodi kvalitní
prostor pro r st. Nejsme financovaní z žádných vn jších zdroj . Za jedno dopoledne a dít vás
požádáme o p ísp vek 50 K . Pokud by však jeho výše byla p ekážkou pro vaši ú ast, jist najdeme
jiné ešení. První setkání vám nabízíme zdarma.
Více najdete také na www.permalot.org/rarasci

Nabídka
ZEDNICTVÍ Miklas Lubomír nabízí zednické práce, provedení dlažeb, obklad , opravy omítek apod.
Informace na tel: 774 184 025.

POZOR !!! NEP EHLÉDN TE !!!
V p sobnosti Obecního ú adu bude v našich obcích proveden
sb r nebezpe ných a velkoobjemových odpad z domácností.

Sb r bude proveden v sobotu 19. 6. 2010
na t chto místech:

Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozde ko
Ková ov

1. skupina
8,00 hod.
8,45 hod.
9,45 hod.
10,30 hod.
11,20 hod.

8,20 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
11,00 hod.
11,50 hod.

Kade ín
Blažov
Svojanov
Kozov
Doly
Bezd kov

2. skupina
8,00 hod.
8,30 hod.
9,00 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
10,50 hod.

8,20 hod.
8,50 hod.
9,20 hod.
10,00 hod.
10,40 hod.
11,15 hod.

Je ma
11,30 hod.
12,00 hod.
Bouzov - ob skupiny
12,30 hod.
13,30 hod.
/na autobusové to n /
Žádáme ob any o dodržení uvedených termín . Po ukon ení již nebude možné odpady odevzdat,
nebo sb rová a svozová technika bude p esouvána do dalších obcí našeho regionu. Na uvedených
místech bude moci každý ob an bezplatn odevzdat k likvidaci odpady v následujícím sortimentu:
NEBEZPE NÉ
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, mono lánky, autobaterie, zá ivky,
zne išt né láhve a sklo od chemikálií, zbytky p ípravk na hubení šk dc , staré kosmetické
p ípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mo idla a rozpoušt dla, plastové obaly a nádoby od
škodlivin, hadry zne išt né barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprej , televizory, rádia, ledni ky,
domácí elektrospot ebi e, opot ebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, ko árky, k esla, gau e,staré od vy a boty apod.
Odevzdávat se nebude klasický železný šrot !!!
Jelikož budou tyto sb ry v naší obci organizovány každoro n , není d vod, aby n které z t chto
odpad kon ily v popelnicích, kamnech a nebo dokonce ve volné p írod .
V íme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní využije této výhodné p íležitosti a akce se
zú astní.

T lovýchovná jednota Sokol Bouzov po ádá oslavy

12. – 13. 6. 2010
h išt v Bouzov
SOBOTA 12. 6. 2010

13,45 – 15,30
16,30 – 18,30
20,00 – 02,00

Fotbalové utkání starých gard
Fotbalové utkání – FK SOKOL BOUZOV – SK ervenka
Velká diskotéková show

NED LE 13. 6. 2010

09,30
11,00

12,30
14,00 – 20,00

Mše v kostele
Slavnostní sch ze s ocen ním len Sokola Bouzov a
s ob dem v Radni ním sále OÚ
Prohlídka Bouzova (Galerie v podhradí, nová t locvi na atd.)
Zábavné odpoledne s CK BAVI na fotbalovém h išti
popová škola Olomouc - ABBA show
vystoupení mažoretek
Sedm state ných - cvi ení tatínk s d tmi Sokol Tova ov
hudební skupina ZUŠ Litovel
cvi ení žen – Sokol Náklo
Tan í celá rodina - vystoupení Sokol Tova ov
sout že pro d ti se šaškem Viky
vystoupení country skupiny A. M. Úlet
výstava z historie Sokola Bouzov
N co dobrého k jídlu i pití zajišt no!!!
SRDE N ZVOU PO ADATELÉ

T lovýchovná jednota Sokol Bouzov po ádá v sobotu 15. kv tna 2010 již 36. ro ník
turistické a cykloturistické akce

BOUZOVSKÁ
T ICÍTKA
p ší trasy 15 a 30 km

Start 7,00 – 10,00 na h išti.
Srde n zvou po adatelé.

cyklotrasy 28 a 43 km

Fotbalový klub Sokol Bouzov po ádá

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ - 3. ro ník
dne 1. kv tna 2010 na fotbalovém h išti v Bouzov , za átek v 10,00 hodin.
Za Sokol Bouzov
Petr Formánek.

Kv ten
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Pan
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Pan

Vlastimil P idal
Ludmila Spurná
Pavla Kukrlová
Libuše Šipková
Jarmila Knápková
Josef Va eka
Jaroslav Kuba
František Fréhar
Marie Jorní ková
František Korkisch
František Finsterle
Dobroslava Krumniklová
Vladimír Pluhá ek
Ladislav Kun ar Mgr.

Podolí
Hvozde ko
Hvozde ko
Bouzov
Olešnice
Ková ov
Je ma
Bouzov
Bouzov
Ková ov
Bouzov
Kozov
Kade ín
Bouzov

erven
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan

Jana Va eková
Helena Köhlerová
Miloslav Kolá
Jan Smr ek
Cecilie Malínková
Eliška Kop ivová
Vlasta Krylová
Miroslav Rašner
Radek Pet ík
Žofie Kun arová
Miroslav Zapletal

Bouzov
Bouzov
Obectov
Bouzov
Kozov
Hvozde ko
Ková ov
Bouzov
Je ma
Bouzov
Olešnice

Pranostika
Kv ten
Májová vlaži ka – naroste travi ka, májový deští ek – poroste chlebí ek.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Urban /25. 5./ bývá studený pán.
Pohoda na svatodušní pond lí /28. 5./ slibuje úrodu.

erven

Net eba v ervnu o déš prositi, p ijde, jak za ne kositi.
erven stálý – prosinec dokonalý.
Svatý Vít /15. 6./ dává tráv pít.
Na svatého Aloise /21. 6./, pose louku, neboj se.

Vaše recepty
Aleniny luxusní karamelové v trníky
T sto:
250 g hladké mouky, 300 ml vody, 125 ml oleje, 6 vajec, špetka soli
Krém:
500 ml mléka, 100 g mou kového cukru, 1 a ½ sá ku vanilkového pudinku, 100 ml smetany ke
šlehání
Karamelová šleha ka
250 g mou kového cukru, 750 ml šleha ky
1. Karamelová šleha ka:

P ipravte ji nejlépe den p edem. Ve vysokém hrnci zkaramelizujte cukr a p ilijte k n mu 500 ml
šleha ky. Bu te opatrní, karamel je velmi horký a po p ilití šleha ky vyp ní). Prova te, dokud se
všechen karamel nerozpustí. Nechte do druhého dne vychladnout v lednici.
2. t sto
Na t sto p ive te k varu vodu s olejem a solí. P isypte mouku a za stálého míchání – odpalování –
vytvo te tuhé t sto jako v následujícím receptu. Jakmile se na dn hrnce vytvo í napálená krusta,
p esu te ho do nádoby kuchy ského robota a nechte ješt zpracovávat t ecí metlou. Po áste ném
zchladnutí p idejte vejce, jedno po druhém.
3. Troubu rozeh ejte na 200 °C. T sto nast íkejte na pe ící papír ve tvaru v trník (nezapome te, že
nabudou). Pe te v rozeh áté troub asi 15 minut, dokud v trníky „nevysko í“ a nezezlátnou.
4. Krém
V mezi ase uva te z mléka, cukru a pudinkového prášku pudink na vanilkový krém. Za stálého
míchání ho nechte dob e vychladit. Do vychladlého pudinku šetrn vmíchejte ušlehanou šleha ku.
5. Šleha ku zbylou z p ípravy karamelové polevy ušlehejte s polovinou polevy. Budete tak mít dv
nápln – jednu vanilkovou a druhou karamelovou.
6. Vychladlé v trníky rozpulte. Spodní díl vždy napl te vanilkovým krémem, na n j nast íkejte
karamelovou šleha ku a p iklopte horní polovinou, z vrchní strany namo enou ve zbytku karamelové
polevy. Nechte chvíli zatuhnout p i pokojové teplot .

