Sdělení
1. Vzhledem k tomu, že existuje reálný předpoklad získání dotace na rekonstrukci náměstí
v Bouzově, nechala obec zpracovat studii, která řeší celkové úpravy tohoto prostoru.
Tato studie je k dispozici na OÚ a je možné do ní nahlédnout a připomínkovat ji.
Záměr spočívá ve vytvoření klidové zóny v prostoru před obecním úřadem a parkování před
hotelem Bouzov. Jedná se o velmi zajímavé a originální řešení, které přispěje ke zvelebení
centra obce Bouzov.

2. V měsíci září byla dokončena výstavby nové tělocvičny v Bouzově. K předání došlo u
příležitosti 70. výročí založení měšťanské školy v Bouzově. Slavnostní prohlídky se zúčastnili
mimo jiné hejtman Olomouckého kraje a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Tělocvična bude sloužit nejen pro žáky místní školy, ale i pro širokou veřejnost. Po mnoha
letech se podařilo vytvořit důstojný stánek pro tělovýchovu a sport.
Poděkování patří firmě Tomek za zpracování projektové dokumentace, Stavitelství Pospíšil za
realizaci tohoto díla a v neposlední řadě hejtmanovi kraje za pomoc při získání potřebných
finančních prostředků.
Tím byla dokončena poslední etapa úprav ZŠ v Bouzově.
3. Obec se v měsíci září stala plátcem DPH. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
24. září 2009 schválilo mimo jiné i navýšení cen tepla o 9 % na 360,-- Kč/GJ a vodného o
9 % na 24,-- Kč/m³.

Poděkování
1. Obec děkuje všem obyvatelům místní části Hvozdečko, kteří se podíleli na
úpravách dětského hřiště.

2. Obec dále děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 9. ročníku
setkání horkovzdušných balonů. Jedná se o velice zdařilé setkání, které se těší
velké pozornosti návštěvníků.

Víte, že
o MěÚ v Litovli je vydán souhlas s opravou silnice Jeřmaň – Kozov. Jedná se o úsek od
hranice okresu Olomouc po odbočku k Bouzovu v délce 2,1 km a před Kozovem
k hranici okresu Olomouc v délce 1,95 km. V souvislosti s tím dojde i k opravě mostů.
o Byla dokončena oprava kapliček v Kadeříně, Blažově a Svojanově.
o Je vydán souhlas s užíváním tělocvičny na Bouzově.
o Došlo k vybudování tří dětských hřišť – Bouzov: mateřská škola a Skalka, Hvozdečko
o Poslední prázdninový víkend se konalo tradiční setkání horkovzdušných balonů
„Balony nad hradem“ za účasti 23 balonů. I přes nepřízeň počasí v sobotu dopoledne
navštívilo tuto akci několik tisíc návštěvníků.

o
o
o
o
o
o
o

31. října se bude na hřišti v Jeřmani konat drakyáda
8. listopadu proběhne na Olešnicích Hody cup v malé kopané
14. listopadu se bude v Blažově konat hodová zábava
1. 12. – 2. 2. 2010 se budou konat na Olešnicích turnaje ve stolným tenise dospělých
6. prosince proběhne na Olešnicích Mikulášská besídka a turnaj ve stolním tenise dětí
23. prosince se sejdeme v Podolí na „Předvánočním setkání u svařáku“
27. prosince bude SDH Bouzov organizovat tradiční „Zimní pochod“ okolím Bouzova

PODĚKOVÁNÍ
Římskokatolická farnost Bouzov děkuje všem občanům, kteří finančně přispěli na mši svatou hodovou,
obětovanou za všechny občany Bouzova.
Finanční obnos je věnován na potřeby kostela.
Farnost Bouzov
Dovoluji si touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu v Bouzově, jmenovitě pak oddávajícímu panu
Mgr. Milanu Průchovi a matrikářce paní Marii Podsklanové za krásný prožitek z obřadu zlaté
svatby mých rodičů – manželů Novotných z Obectova, který se uskutečnil dne 1. 8. 2009
v prostorách obřadní síně OÚ.
Ing. Bořivoj Novotný

PŘÍSPĚVKY
Ohlédnutí za výročím školy.
Dne 12.září 2009 proběhly oslavy již 70. výročí otevření budovy školy na Bouzově. Již
jsme si zvykli, že každých 10 let si připomínáme, jak čas letí a jak naší škole přibývají
roky. Letos probíhaly oslavy jen 3 roky po generální rekonstrukci budovy, takže to
vypadalo, že spíše slavíme otevření zbrusu nové budovy a ne sedmdesátileté dámy. Na
oslavy jsme se všichni těšili – zaměstnanci školy se chtěli pochlubit krásnou budovou,
žáci se těšili na to, jak budou lidem podávat informace a prodávat jim upomínkové
předměty a bývalí žáci se rádi vrátili na místo svého školního působení.
Nejen, že si návštěvníci mohli prohlédnout budovu a navštívit tematické výstavky, ale
mohli se účastnit i slavnostního otevření historicky první školní tělocvičny, poslechnout
hudbu a potěšit se kulturními vystoupeními žáků. Každý si našel to, co ho nejvíc
zajímalo. Spousta absolventů, ale také bývalých učitelů školy využila oslav k setkání se
svými letitými spolužáky či kolegy.
Absolventi si mohli zakoupit sborník, vydaný u příležitosti oslav a poprvé v něm mohli
najít kompletní seznam všech absolventských ročníků školy. Bohužel, v mnoha
případech (zejména u starších ročníků)se stalo, že se někteří ve sborníku nenašli a byli
zklamaní. Nakonec jsme vždy přišli na to, proč tomu tak bylo. Někteří absolventi totiž
končili dříve než ve 4. ročníku měšťanské školy, mohli také opakovat ročník, nedokončili
docházku kvůli pomáhání v hospodářství nebo se zrovna měnil počet let povinné školní
docházky. Tyto individuální případy se bohužel nedají zpracovat. Znamenalo by to velmi
zdlouhavé vyhledávání v olomouckém archivu a zkoumání jednotlivých jmen, na což

nemáme ani časové ani personální možnosti. Nicméně nás zklamání některých
absolventů velmi mrzí.
Jak bych celou akci zhodnotila?
Myslím, že všichni byli spokojeni a že se akce velice vydařila. Někteří odcházeli se slzami
v očích ze vzpomínek na svá školní léta, někteří odcházeli nadšení pěknou školou,
někteří byli dojati setkáním s milými spolužáky, někteří přišli dokonce v obou dnech, aby
si pořádně vše prohlédli. Celkem jsme zaregistrovali – to znamená, že se nám do
seznamů podepsalo 331 návštěvníků. Nejstarší absolventkou bouzovské školy, která se
oslav zúčastnila, byla paní Helena Köhlerová, rozená Šperlichová, která absolvovala
v roce 1943. Úplně nejstarším účastníkem oslav byl pan Josef Filip z Kovářova.
Samozřejmě, že celá akce by se nedala pořádat bez pomoci mnoha ochotných lidí. Proto
závěr svého článku věnuji poděkování.
Dovoluji si poděkovat v prvé řadě manželům Kunčarovým za bezplatné pronajmutí
areálu Galerie v podhradí pro uspořádání kulturních vystoupení. Děkuji paní Marcele
Kolínové za netradiční sponzorský dar – berana, kterého jste mohli ochutnat právě
v Galerii a to pod taktovkou výborného kuchaře pana Jiřího Skoumala. Děkuji rodičům,
kteří pomáhali při pořádání turistického pochodu, taneční zábavy a přípravě občerstvení.
Děkuji panu starostovi za podporu celé akce a všem zaměstnancům školy za vysoké
nasazení při přípravách oslav a také žákům, kteří ochotně pomáhali.
Nezbývá než doufat, že se škola ve zdraví dočká dalšího výročí.
Jak říká klasik: 70. výročí je pryč, ať žije 80. výročí školy!
Mgr.Andrea Řezníčková, ředitelka školy

Z podolského prázdninového notýsku ...
Přátelství je jako zlatá brána, v nás jen v nás je od té brány klíč...se linulo nad
Podolím, když se každé ráno sesbírala skupina dětí ke společné aktivitě denního
„přívesnického“ tábora. Byl druhý týden v červenci, modré nebe bez jediného mraku a vše
kolem vábilo k letnímu dovádění. Když jsme se sešli v pondělí dopoledne poprvé, bylo dětí 6, a
podle programového plánu šlo o táborníky jen ty malé - starší 2 let a mladší 6ti let.
Doprovázeli je maminky, sourozenci a objevila se také jedna velmi zdatná babička, která se
svou vnučkou po programu zvládla i pěší tůru zpět domů do nedaleké vesnice. Odpoledne pak
bylo věnováno táborníkům školního věku, kterých se sešlo už více (než dopoledne) a byli
tentokrát výhradně z Podolí. V průběhu týdne se pak potvrdila myšlenka, že obě věkově
odlišné skupinky se dokáží docela úspěšně prolínat a mohou se vlastně i vzájemně
podporovat a motivovat. Dopolední skupinka se tedy tímto rozrostla o některé zájemce z řad
starších dětí.
Společně jsme si všichni ustanovili táborová pravidla a zvykli si na určitý rytmus.
Mimo jiné to znamenalo například naučit se, jakým způsobem se budeme každý den vítat nebo
loučit, jak vymezíme přestávku či jak rychle se svoláme na dané znamení. Každý den měl své
téma, které se vztahovalo k jednomu z přírodních elementů. Vydávali jsme se tak na rozličné
výpravy za objevy do lesa, na louky, zahrady, kolem vody a zde vznikaly zážitky, jakým byl
například potok plný drobných lesních plavidel, která mezi sebou jela závod, nebo výrobek v
podobě hliněných kuliček či stavba společného lesního úkrytu. Táborový týden byl v pátek
slavnostně završen u plápolajícího ohně, kde se všem 12ti dětem rozdaly upomínkové
medailonky na společné prázdninové chvíle. Těmto klukům a holkám patří náš upřímný dík za
nadšení a dobrou náladu, kterými celý týden dokázali doprovodit.

Pravidelné aktivity pro děti od 2 do 6 let probíhají v Podolí i mimo prázdniny, od
pondělí do středy vždy od 9:00 do 11:30. Nově příchozí s úsměvem uvítáme. Více informací
získáte na tel. 720 443 499 nebo 737 410 259 .
Mgr. Radka Vaňková, Ing. Radka Jensen Vaculová
P.s. Paní Fischerové děkujeme také za laskavý rozvoz táborových pozvánek po okolních
vesnicích.

Milé děti, rodiče a prarodiče,
přijměte pozvání do

Mateřského centra v přírodě v
Podolí u Bouzova.
Setkáváme se tři dopoledne v týdnu – pondělí, úterý a středa vždy od 9.00 do 11.30 hod.
Pokud máte dítě ve věku 2 a 6 let a láká vás společně objevovat, zkoumat, zpívat, hrát si a tvořit,
mohou se tato dopoledne stát nejen příjemným zpestřením týdne, ale také pravidelným zdrojem
cenných zážitků.
Veškeré aktivity se odehrávají venku, v přírodě, mají svůj rytmus v souladu s potřebami dítěte i se
střídáním ročních dob a hlavní důraz je kladen na posílení vztahu dětí k přírodě i sobě samým,
rozvoj představivosti a posílení obranyschopnosti dítěte. Část dopoledne vedeme v angličtině.
Všechny zájemce s potěšením uvítáme. Program začíná vždy na louce za Podolím směrem ke
hřbitovu. Za jedno dopoledne vás požádáme o 50 Kč. Můžete přijít s dítkem i na jedno dopoledne
bez poplatku pro utvoření představy o charakteru a náladě našich setkání. Výše příspěvku by však
neměla být na překážku vaší účasti.
Těšíme se na vás!
Ing. Radka Jensen Vaculová (tel.: 737 410 259 ) a Mgr. Radka Vaňková (tel.: 720 443 499)

Z DĚJIN BOUZOVSKÉHO HRADU
12. Boček mladší na Bouzově
Předcházející část jsme ukončili v době úmrtí Bočka II. staršího v roce 1417, který jako
první z poděbradské větve získal Bouzov. Podobně jako jeho předchůdci na něm ovšem nikdy
nesídlil. Po jeho smrti nastoupila třetí generace Poděbradů, do níž patřili čtyři Bočkovi
synové - Jan, Boček III., zvaný mladší, Viktorin a Hynek. Nejstarší z nich, Jan, získal
v Čechách díky své manželce Elišce z Vartenberka hrad Kost, ovšem zemřel již deset let před
svým otcem a Kost pak po jeho smrti Poděbradové opět ztratili. Jen pro úplnost dodejme, že
Boček starší měl i jednu dceru, Kateřinu, která byla příslušnicí ženského řádu klarisek.

Pobývala v pražském klášteře Na Františku, který založila a ve kterém zemřela svatá Anežka
Česká.
Dědictví po Bočkovi starším si proto rozdělili zbývající tři bratři. Sledovat ve starých
pramenech jejich osudy není vůbec jednoduché, neboť jednotliví autoři nazývají jménem
„Boček“ tu jednoho, tu druhého nebo třetího bratra. Přesto se zdá, že majetkové rozdělení
nebylo jednoduchou záležitostí, protože jim trvalo celý jeden rok, než se konečně dohodli. A
jaký byl výsledek tohoto dělení? Boček mladší a Viktorin společně a nedílně získali hrady,
panství a městečka na Moravě, tedy i bouzovský hrad a panství, Viktorin se kromě toho stal
majitelem východočeských Litic, Náchoda a kolem roku 1420 získal také Pardubice.
Nejmladší Hynek zůstal na rodových Poděbradech, k nimž tehdy patřilo rozsáhlé panství,
které postupně ještě dále rozšiřoval. Ani jeden z bratrů však svého otce o mnoho let nepřežil;
všichni zemřeli mezi lety 1426 -1430.
Nás bude dnes zajímat druhý nejstarší syn - Boček mladší. Stejně jako jeho otec a ostatní
bratři patřil k významným představitelům husitského křídla české šlechty, což mělo zásadní
vliv na jeho životní osudy. A o některých zajímavých momentech z jeho života, spojených
s husitským hnutím, si dále něco řekneme.
Boček mladší žil již za života svého otce na Bouzově. Byl tak po dlouhé době majitelem
tohoto hradu, který nejen vlastnil, ale také na něm bydlel. Ovšem nikoli trvale. Dalším jeho
častým domovem byla Moravská Třebová, kde pobýval zejména v posledních letech svého
života a kde také někdy kolem roku 1430 zemřel, obklopen svými husitskými přáteli.
Jaké důsledky vyplývaly pro Bouzovsko z toho, že spadalo pod husitsky orientované
pány? Můžeme říci, že v různých letech tohoto období to kraji přinášelo někdy veliké útrapy,
jindy naopak určité výhody (ale o nich až příště).
V roce 1421 vtrhla do Čech druhá křížová výprava. Do její druhé etapy, která začala u
Kutné Hory a skončila drtivou porážkou křižáků vedených císařem Zikmundem u Německého
/dnes Havlíčkova/ Brodu a které se zúčastnil také Boček, zasáhly na Zikmundově straně také
menší vojenské oddíly slezského vojska pod vedením vratislavského biskupa Konráda. Jeho
vojáci se toho podzimu z Čech přesouvali přes Bouzovsko a panství husitského velmože
pochopitelně využili k tomu, aby ho důkladně vyplenili, zpustošili a mnoho prostých lidí
povraždili. Je pravděpodobné, že se pokusili dobýt i samotný hrad, což se jim ale nepodařilo.
Naopak dalšího blízkého sídla Poděbradů, Moravské Třebové, se Konrádova vojska
zmocnila, neboť třebovský purkrabí jim město i tamní hrad dobrovolně vydal.
Do husitského hnutí na Moravě se Boček zapojil již předtím, na jaře roku 1421. Tehdy
začal na ostrově řeky Moravy u Nedakonic poblíž Uherského Hradiště vznikat jakýsi
moravský „Tábor“, centrum moravského husitského hnutí, které mělo být podobné Táboru
českému. Jeho bojovníci podnikli řadu útoků proti okolním klášterům. Při jednom z nich
rozbořili a vypálili klášter na Velehradě a několik místních mnichů, kteří nestačili utéct,
upálili. Moc nedakonického střediska začala nebývale růst, a proto se proti němu vypravil
v čele velké vojenské výpravy olomoucký biskup Jan Železný, jeden z největších odpůrců
Jana Husa a husitského hnutí.„Tábor“ se mu však zničit nepodařilo a výprava musela
s nepořízenou odtáhnout. Svou nenávist si pak žoldnéři vybili na majetcích okolních husitsky
smýšlejících pánů.
Jedním ze zakladatelů moravského „Tábora“
byl i Tomáš, kněz vizovického
cisterciáckého kláštera zvaného po svém zakladateli Smilheim, jehož patronem byl náš
Boček. Je tedy víc než pravděpodobné, že bouzovský pán byl s děním kolem Nedakonic
podrobně seznámen, i když zprávy o tom, že se bojů přímo zúčastnil, chybějí.
Vedle svých vojenských aktivit vedl Boček mladší z Bouzova celou řadu soudních sporů
s majiteli sousedních panství a majetků. Jeden z nejdelších, který zahájil již jeho otec, vedl
s převorem dolanského kláštera Štěpánem, dalším nesmiřitelným odpůrcem učení Jana Husa.
Tomuto klášteru věnoval kdysi markrabě Jošt vesnici Moravičany, kde si Dolanští chtěli

postavit mlýn. Boček stavbě mlýna všemožně bránil a hrozil, že „kohož by popadl, an tu dělá
na tom mlýně, že by jej chtěl obrúbati a oči jim lúpati.“ Mlýn byl proto několik let pustý a
škoda, která z toho dolanským kartuziánům plynula, stále narůstala. Pro mnoha soudních
tahanicích se nakonec obě strany dohodly, že pan Boček již více nesmí stavbě mlýna
překážet.
Bojů v řadách husitských vojsk a sporů se svými sousedy vedl Boček mladší pochopitelně
daleko více. Na ně už nám ale nezbývá místa. Některé další zajímavosti o této době si ještě
povíme v příštím pokračování v souvislosti s osudy jeho bratra Viktorina.
PhDr. Jiří Marek

Konec babího léta
Ranní mlhy se pomalu rozplývají, paprsky podzimního slunce září na majestátný hrad Šternberk, který je
součástí panorámy města v podhůří Jeseníků. Stoupáme k bráně a vcházíme do hradu založeného
Zdeslavem ze Šternberka ve druhé polovině 13. století. Navštívili jsme gotickou kapli, rytířský a renesanční
sály. Nábytek je ve slohu gotickém, empíru přes renesanci až po baroko. Unikátem je soubor kachlových
kamen. Hrad Šternberk nabízí též pohled do života šlechty 20. století – moderní koupelny, horkovzdušné
topení – na 17°C. V závěru prohlídky, u výchovu, je zajímavě nainstalována výstava papírových modelů a
fotografií hradů a zámků z celé republiky.
Skupina seniorů z Bouzovska nastupuje do zájezdového autobusu a ujíždí dál barevnou krajinou podzimu
směr Paseka. Po pár kilometrech se před námi otevře napodobenina kaňonu, čínské zahrady, skalkových
valů a jezírek. A to vše v Arboretu, které je tu třetím rokem a nabízí návštěvníkovi skalničky, trvalky,
okrasné dřeviny, traviny a zimovzdorné kaktusy. Hra barev květů nás okouzlila a tak jsme si i nakoupili
sazeni rostlin.
Jedem směr Rýmařov kolem hradu Sovinec. A jsme v Jiříkově, kde nás u brány „Pradědovy galerie“ vítá
medvěd hnědý a dalších 250 vyřezávaných soch z dubového dřeva. Pan Halouzka vyřezal největší betlém na
světě, je držitelem pěti Guinesových rekordů. Jeho reliéf Praděda je vysoký 14,4 m a váží 15 tun.
Procházíme kolem vodníka u jezírka, medvědů, draků, ještěrů. Je zde největší dřevořezba na světě „Vyznání
mé rodné zemi“ 36 x 2 m, Tajemná komnata, Křížová cesta. Z rozhledny vidíte živé koně a daňky. V areálu
máme objednaný oběd. Byl výborný. Obsluha zajímavá, ale vše dopadlo ke spokojenosti „účastníků
zájezdu“. Dokonce i vrátili příjemnému panu řidiči po kávě „ty hnědé podšálky“!
Nedalo nám, abychom se při zpáteční cestě u hradu Sovince ještě chvíli nezastavili. Je v klínu lesů
v barvách podzimu, přístupný už jen o víkendech. Částečně je restaurovaný do původní podoby. Na prvním
nádvoří jsou poutače o historii hradu. Dozvěděli jsme se, že i na Sovinci, stejně jako i na Bouzově, měl
v minulosti podíl na opravě hradu po požáru arcivévoda Evžen.
Co by to byl za výlet, abychom „nedrancovali“ obchody. Ano, za půlhodinku provětráme peněženky
v Globusu ku spokojenosti všech. A pak už návrat do reality.
Děkujeme za krásný zážitek naší paní vedoucí Ludmile Hyjánkové, panu řidiči Vítku Bednářovi za
bezpečnou jízdu a pěkný přístup ke starším lidem. Na výlet seniorů přispěl OÚ Bouzov, jakož i na zájezd
do Divadla v Olomouci 21. 10. 2009. Děkujeme.
Věra Kopková

POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
V působnosti Obecního úřadu bude v našich obcích proveden
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu 31. 10. 2009
na těchto místech:
Obectov
Podolí
Olešnice
Hvozdečko
Kovářov

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.

2. skupina
8,00 hod.
8,30 hod.
9,00 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
10,50 hod.
11,30 hod.
12,30 hod.

Kadeřín
8,20 hod.
Blažov
8,50 hod.
Svojanov
9,20 hod.
Kozov
10,00 hod.
Doly
10,40 hod.
Bezděkov
11,15 hod.
Jeřmaň
12,00 hod.
Bouzov - obě skupiny
13,30 hod.
/na autobusové točně/
Žádáme občany o dodržení uvedených termínů. Po ukončení již nebude možné odpady
odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.
Na uvedených místech bude moci každý občan bezplatně odevzdat k likvidaci odpady v
následujícím sortimentu:
NEBEZPEČNÉ
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky,
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, staré kosmetické
přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby
od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia,
ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebené pneumatiky
VELKOOBJEMOVÉ:
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umývadla, kočárky, křesla, gauče,staré oděvy a boty
apod.
Odevzdávat se nebude klasický železný šrot !!!
Jelikož budou tyto sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z
těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě.
Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady vlastní využije této výhodné příležitosti a akce se
zúčastní.

žádáme občany, aby odpady na sběrná místa
vozili pouze v den svozu

VÝZVA k povinné výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro
jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně

Chcete se vyhnout zbytečnému čekání? Přijďte již nyní !

Neplaťte víc, než je nutné !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních
poraden ČR
ve spolupráci s Unií seniorů Olomouckého kraje
zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu
Kdo může poradnu využívat ?
* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
* senioři, sociálně slabší rodiny
* rodiny s dětmi
* nezaměstnaní
* ostatní klienti
Co nabízíme ?
* informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u
vybraných pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným
dopadem na slabší sociální skupiny
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až
50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti
Kontaktní místa:
Olomouc, Jungmannova 25 / nedaleko vlakového nádraží/,úterý 9 – 12 h.
Přerov, B.Němcové 1652/9, pondělí 9 – 12 h.
telefon: 518 321 861, 739 113 115, 739 937 773
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

ASDS
M o r i b u n du s O le š n i c e a
S D H O le š n i c e p o ř á da j í
v sobotu 7. listopadu 2009 v 9:00 h na hřišti v Olešnici

XIII. ročník turnaje v malé kopané
V e č e r
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Občerstvení zajištěno
PEČENÉ
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t a n c i

Srdečně zvou pořadatelé
MAKRELY

Dětský den v Kozově.
1.srpna 2009 uspořádal SDH KOZOV pro děti sportovně zábavné odpoledne. Zúčastnilo
se ho rekordních 46 dětí, které soutěžily v 13 disciplínách.Děti byly po splnění každé
disciplíny odměněny pamlskem.Nechybělo samozřejmě tradiční „Kolo štěstí“, které
dětem nabízelo spoustu nádherných výher včetně živých cen,o které děti měly největší
zájem.
Při závěrečném hodnocení děti obdržely krásné diplomy a balíček plný pamlsků,který si
zasloužily za jejich celoodpolední snažení.
Krásné počasí a bohaté občerstvení provázelo celým dnem, ze kterého děti i se svým
dospěláckým doprovodem odcházeli spokojeni v pozdních odpoledních hodinách.
SDH KOZOV

Regionální značení hledá první tradiční výrobky HANÉ
„HANÁ - regionální produkt“ - takto budou v nejbližších týdnech označeny první výrobky,
které garantují původ, originalitu a vazbu k území Hané. Produkty a výrobky, které chtějí tuto
značku získat musí být spojeny s tradicí a umem místních lidí, musí být kvalitní a šetrné vůči
přírodě a životnímu prostředí.
O udělení značky pro svůj produkt či výrobek, nebo pro celou skupinu produktů může
požádat každý výrobce nebo producent (zemědělec, živnostník, malé a střední firmy), který
splní podmínky pro udělení prestižní značky „HANÁ – regionální produkt“. O přidělení
značky produktům a výrobkům rozhoduje nezávislá certifikační komise dle schválených
pravidel.
Zavedení systému značení výrobků na území HANÉ finančně podpořil Olomoucký kraj
v rámci programu Významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2009. Regionální značení
na HANÉ je součástí společného projektu na území celé ČR.
Regionálním koordinátorem a hlavním patronem celého projektu na Hané je občanské
sdružení Aktiv+ Senice na Hané, které v těchto dnech začíná přijímat přihlášky od prvních
zájemců. První zasedání Certifikační komise je plánováno na 27. října 2009. Přihlášku a
další informace o udělování značky na Hané najdete na webových stránkách celého projektu.

S.r. o. Sulko Olomouc nabízí:
Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let nabízíme výměnu oken a dveří. Dále
nabízíme zcela nový produkt, a to moderní šestikomorový profil pod označením PROFI LINE
o stavební hloubce 86 mm. Jedná o převratnou technologii v použitém materiálovém složení
s použitím sklokeramických vláken po celém obvodu profilu, který splňuje svými parametry
nároky na profil pro pasivní a nízkoenergetické domy.
Dále představujeme také kompletní profilovou řadu Briliant design s konstrukční hloubkou 70
mm, určený pro zděné domy, profil Classic, který je vhodnou ekonomickou variantou, dále
pak Briliant Lux již ve standardu s trojsklem. Dále máme v nabídce profilovou řadu Sunwin
Eko určenou pro veškeré standardní budovy jakéhokoliv typu.
Okenní prvky jsou osazovány celoobvodovým kováním od předního evropského výrobce –
firmy MACO.
Všechny okenní prvky z výše uvedené produktové řady jsme schopni nabídnout včetně těchto
prací:
- Montáž nových okenních prvků
- Demontáž původních prvků
- Ekologická likvidace původních prvků
- Zednické zapravení dle přesné specifikace

Žijeme ve světě spotřeby. Nestačí nám jen jíst a pít.
S rozvojem kultury života nám
potřeby narůstají. A tak patří k normálu, že se myjeme a potřebujeme k tomu teplou
vodu. Někdo namítne, jsem otužilý, myji se ve studené. Ale na mastné nádobí…? Bez
teplé vody to jde špatně…
A co život v mrazem zchladlém domě? Řeknete zatopím… Čím? Elektřinou? Plynem? To
je den ode dne dražší! Řeknete dřevem… Ale pokud nemáte neustále někoho doma, kdo bude
pravidelně přikládat, když jsou děti ve škole a Vy v práci? Kdo bude temperovat, aby udržel
stálou přijatelnou teplotu v domě?
A jsou mezi námi tací, co nechtějí ani jedno, ani druhé. Trápí je náš vztah k blízkému okolí
i celkem k přírodě… Nebo máte samostatně stojící dílnu, halu, hospodářské stavení,hospůdku,
obchod, panelák s vlastní kotelnou, rekreační objekt. Nebo jen chcete být soběstační s teplem,
teplou vodou i elektřinou. Vy
VŠICHNI SI MUŽETE POMOCI VYUŽITÍM SLUNEČNÍ A SVĚTELNÉ ENERGIE.
Říkáte nic nového… a máte pravdu… až na jednu maličkost. Zatím co jsme dříve dokázali
využít jen slunečního záření (ultrafialové), dnes už k tomu využíváme i světla jako takového
(infračervené), to znamená, že systém pracuje i když je pod mrakem a díky tomu dochází ke
zvýšení účinnosti. To vše při zachování cen bývalých technologií!!
Jeroným Motyka Becc.eko

Pranostika
Teplý říjen – studený listopad.
Když krtek v listopadu ryje, budou na váno létat komáři.
Svatý Martin (11. 11.) přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na
žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
Jaké počasí na svatou Barboru (4. 12.), takové bývá celý advent.
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
Lepší vánoce třeskuté než tekuté.

Jubilanti
Listopad
Pan
Jaroslav Čikl
Pan
Milan Danyi
Paní Božena Hányšová
Pan
Karel Jahoda
Pan
Jindřich Malinka
Paní Marie Navarová
Paní Zdeňka Navarová
Paní Milada Novotná
Paní Libuše Suchánková
Paní Libuše Zacpalová
Pan
Alois Zapletal
Paní Marta Zapletalová
Paní Vlastimila Zavadilová

Jeřmaň
Kozov
Doly
Bouzov
Podolí
Kovářov
Obectov
Bouzov
Obectov
Bezděkov
Bouzov
Hvozdečko
Jeřmaň

Prosinec
Paní Miluše Haicová
Paní Anna Krylová
Paní Miroslava Novotná
Paní Anna Salavová
Paní Marie Zapletalová

Podolí
Kovářov
Kovářov
Bouzov
Bouzov

Recepty pro mlsouny
Sýrové tyčinky
1 balíček rozváleného listového těsta
1 vejce, lehce našlehané
50 g jemně nastrouhaného tvrdého sýra¨
50 g jemně nastrouhaného parmazánu
Předehřejte troubu na 220°C, horkovzdušnou na 200. Těsto potřete vejcem a posypejte sýry. Plát pak
v půli překlopte a pevně přimáčkněte. Poté ho vyválejte asi na sílu desetikoruny.
Z těsta vykrájejte proužky široké centimetr. Každý až osmkrát zakruťte a položte na plech s pečícím
papírem. Dejte pozor, aby se tyčinky nedotýkaly, protože se při pečení trochu nafouknou. Pečte,
dokud nebudou dozlatova vypečené a křupavé; stačí 10 – 15 minut. Před podáváním je nechte
vychladnout.
Tyčinky můžete připravit i pár dní předem a schovat je do vzduchotěsné nádoby.

Staročeská vepřová pečeně na zázvoru a pivě
1,5 kg vykostěné vepřové pečeně nebo krkovice
1 lžíci rostlinného oleje
1 lžíci mletého zázvoru
2 lžičky drceného nebo mletého kmínu
Sůl na dochucení
Po 250 ml světlého piva na marinování a na podlévání
1 lžíci sádla
3 střední nebo 6 malých cibulí
Omyté a osušené maso vložte do vhodné nádoby, osolte, posypte zázvorem, kmínem a přelijte olejem
i pivem. Uložte na chladné místo a několik hodin marinujte; maso jednou otočte.
Troubu předehřejte na 160, horkovzdušnou na 140°C. Maso vyjměte z marinády a osušte
kuchyňským papírem. V troubě v pekáčku rozehřejte sádlo a ze všech stran na něm opečte vepřové
společně s cibulí. Maso dejte do pekáčku, přelijte marinádou a hodina až hodinu a půl pečte.
Průběžně maso přelévejte vypečenou šťávou a podle potřeby podlévejte pivem.

